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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. (EnergyTechnology) 

 
3. วิชาเอก   
 - ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิต  

 ไม่น้อยกว่า138 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ     

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาท่ีใช้    

  ภาษาไทย   
5.3 การรับเข้าศึกษา    

 รับนักศึกษาไทย หรือ นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
  6.2 เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาท่ี 1 ปี การศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
   6.3 สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรเพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 18 เมษายน 2559 
  6.4 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 
วันที่ 21 เมษายน 2559 
  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและตามมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานกระทรวงพลังงาน 
8.2 นักวิจัยด้านพลังงานกระทรวงพลังงาน 
8.3 นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงาน 
8.4 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติรัฐวิสาหกิจ 
8.5 นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 
8.6 นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
8.7 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม 
8.8 ประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับพลังงาน 
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        9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
 ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีจบ 

1. นายภาคิณ  มณีโชติ 
     

อาจารย์ วท.ม. (พลังงานทดแทน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2554 
2550 

2. นายวรวุฒิ  บุตรด ี
     

อาจารย์ วท.ม. (พลังงานทดแทน) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
นั้นมีรากฐานส าคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตซึ่งมีความต้องการ
นักวิชาการเทคโนโลยีพลังงาน เพ่ือร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบัน
การลงทุนด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ในส่วนของพลังงาน ที่
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมีการลงทุนแข่งขันกันสูงเป็นเหตุผลให้ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานในตลาดแรงงานมาก ลดพลังงานในการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประหยัดเนื่องด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12เน้นถึง 
ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ พลังงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือ
วางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมของชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ นอกจากความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะ การบริหารในเชิง
เทคโนโลยีแล้ว จ าเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตส านึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพโดย
ค านึงถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพลังงานทางเลือกต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาท
ต่อสังคมและ ชุมชนต่างๆ เช่น พลังงานชีวมวล ซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบจากท้องถิ่น และสามารถน ามาใช้
งานจริงได้อย่างดีและลดต้นทุนพลังงานของชุมชน 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยการผลิตบุคลากรทาง
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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 และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 

ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานและงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความรู้ สามารถปฏิบัติ และแก้ปัญหาที่เหมาะสมทางด้าน
เทคโนโลยีพลังงานกับตนเองและชุมชน 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.2.1 เพ่ือให้บัณฑิตมีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.2.2 เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
1.2.3 เพ่ือให้บัณฑิตมีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.4 เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพสามารถวิเคราะห์

ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.5 เพ่ือให้บัณฑิตมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติและแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานร่วมกับชุมชน 
 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรดังนี้  

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้วัด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) พ.ศ.2552 

 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร 
2. น าผลการประเมินหลักสูตร 
มาปรับปรุงหลักสูตร 
3. เชิญผู้ใช้บัณฑิต ผู้เชียวชาญทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมาร่วมพัฒนา
หลักสูตร 

1. รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับ 5 

2. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การประเมินการเรียนการสอน 
3. เรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

1. แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ. 5) 
2. ผลการประเมินการเรียนการ
สอน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้วัด 

3. การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ 
ต ารา/สื่อประกอบการเรียนการ
สอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 
3. จัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 

1. เอกสาร / ต ารา / สื่อประกอบ 
การเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
2. สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง 

4. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
และชุมชน 

1. โครงการพัฒนาทักษะการสอน 
ของอาจารย์ 
2. จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 
3. รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 
4. มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 
5. การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

5. สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา 

1. ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

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

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ     
โดยที่ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

- ไม่มี- 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

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

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
(2) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
(1) การปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
(2) นักศึกษามีข้อจ ากัดทางทักษะทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีพลังงาน 
(2) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 
(3) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล พร้อมให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
(4) จัดการอบรมเพ่ือเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 

 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2  30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3   30 30 30 
ชั้นปีที่ 4    30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

 งบประมาณรายจ่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  (หน่วย : บาท) 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
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 (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และงบประมาณ

ด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
       และเลือกเรียนในวิชาจากกลุ่มวิชา 1 – 4    ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้านเรียน      ไม่น้อยกว่า  102 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ       ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า     60 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
1) รหัสวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี ประกอบด้วย

ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว มีความหมายดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา  
เลขตัวที่ 4    บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5    บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 
 
 
 
 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับก่อนหลัง 

1 2 3 4 5 6 7 
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2) ชื่อรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้    ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           ไม่น้อยกว่า        9 หน่วยกิต 

  บังคับเรียน                6 หน่วยกิต
  รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                         น(ท-ป-อ)          
 1551001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

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

 English for Communication  
 

 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า       3 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                              น(ท-ป-อ)          
 1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 

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

Language and Communication  
for Specific Purposes  

 1561001  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
 1571001  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Chinese for Communication    
 1571002  ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism  
 1661001  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Korean for Communication  
 1691001  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese  
 1691002  ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 

  

    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                               น(ท-ป-อ) 
 1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self-Development  
 1001005  ทักษะการคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skills  
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รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                              น(ท-ป-อ) 
 1511001  จริยธรรมกับมนุษย์  3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings  
 1511002  ความจริงของชีวิต  3(3-0-6) 
  Facts of Life 
 1521001  พุทธศาสน์  3(3-0-6) 
  Buddhism 
 1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า  3(3-0-6) 
  Information for Study and Research  
 2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์  3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts  
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง  3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts  
 2061001  สังคีตนิยม  3(3-0-6) 
  Music Appreciation  
 3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า  3(3-0-6) 
  Leadership Development  
 3501003  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม  3(3-0-6) 

  Personality Development and the Arts  
               of Socializing 

  

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  
  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                              น(ท-ป-อ) 
 2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture  
 2501003  จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง  3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement   
 2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  3(3-0-6) 
  Interdisciplinary Social Science for Development
 2521001  โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์  3(3-0-6) 
  Globalization and Localization  
 2521002  อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 
  ASEAN Studies  
 2541001  มนุษย ์ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Human, Community, and Environment  
 2541002  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Resource Management  
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รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                              น(ท-ป-อ) 
 2551002  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 

  Fundamental Knowledge on Thai Politics  
                and Government  

 2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 
  Introduction to Laws  
 3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Business Initiation  
 3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  Finance in Daily Life  
 3541001  การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
  Entrepreneurship  
 3591002  เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy  
 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 

 และเลือกเรียนในวิชาจากกลุ่มวิชา 1 – 4 ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                               น(ท-ป-อ) 

 1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life  
 1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  Science and Technology for Daily Life  
 4001003   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 
  Environments and Natural Resources Conservation 
 4071001  สุขภาพและสุขอนามัย  3(3-0-6) 
  Health and Health Care  
 4091001  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life  
 4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
  Mathematics and Decision Making  
 4121001  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
  Computer and Information Technology  
 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  3(2-2-5) 
  Website Design and Development 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                              น(ท-ป-อ) 
 4121006  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน  3(2-2-5) 
  Package Software for Application  
 5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life  
 5071001  อาหารเพือ่สุขภาพ  3(3-0-6) 
  Food for Health 
 5501001  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)
  Technology in Daily Life 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
ให้เรียนรายวิชาหมวดเฉพาะตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า                102 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                             36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                               น(ท-ป-อ) 
5751101 พลังงานทดแทน 3(2-2-5)                                                 

 Renewable Energy  

5751102 เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังงาน 3(2-2-5) 

 
Instruments and Measurement of Energy 

 
5751103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารและการสืบค้น 3(2-2-5) 

 
English for Communication and Search 

5751301 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Energy and Environmental Impact  
5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 
Information Technology 

5752201 การเปลี่ยนรูปพลังงาน                                     3(2-2-5) 

 Energy Conversion 

5752202 ระบบสะสมพลังงาน 3(2-2-5) 

 
Energy Storage System 

 5753104 ภาษาอังกฤษส าหรับพลังงาน 3(2-2-5) 

 English for Energy 

5753302 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(2-2-5) 
 
 

Energy Economics 
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รหัสวิชา             ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน 3(2-2-5) 

 
Community Energy Development 

 5754305 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 

 
Research and Development of Energy Technologies 

5751104 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 
Industrial Safety 

 
  

   2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้     
                             ไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานพลังงาน   30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                              น(ท-ป-อ) 
5752107 วัสดุศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6) 

 
Materialsfor Energy 

 
5753103 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 

 
Heat Transfer 

 
5753105 การตรวจประเมินและการอนุรักษ์พลังงาน 3(2-2-5) 

 
Energy Audit and Energy Conservation 

5753106 การวิจัยพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Research 

 
5752108 ไฟฟ้าประยุกต์เพ่ือการจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 

 Electrical Apply for Energy Management 

5754109 สัมมนาพลังงาน 3(2-2-5) 

 
Energy Seminar 

 
5754111 ธุรกิจพลังงาน 3(2-2-5) 

 
Energy Business 

 
5754310 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 
Introduction to Electricity and Electronic 
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รหัสวิชา 
5754311 

ชื่อวิชา  
คณิตศาสตร์ในงานพลังงาน 

น(ท-ป-อ)  
    3(3-0-6) 

 Mathematics for Energy  

5754312 เทคนิคการซ่อมบ ารุงในงานพลังงาน     3(2-2-5) 

 
Technical Maintenancefor Energy 

 
 

2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน     21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                              น(ท-ป-อ) 

5752203 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 3(2-2-5) 

 
Biomass Energy Technology 

 5752204 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 3(2-2-5) 

 
Solar Energy Technology 

 5752205 เทคโนโลยีพลังงานลมและพลังงานน้ า 3(2-2-5) 

 
Wind and Hydro Energy Technology 

 5752207 เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(2-2-5) 

 
Bio Fuels Energy Technology 

 5753208 ระบบโฟโตโวลเตอิก 3(2-2-5) 

 
Photovoltaic System 

 5753209 เทคโนโลยีการอบแห้ง 3(2-2-5) 

 
Drying Technology 

 5752210 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

 
AlternativeEnergy Technology 

  

 3) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงาน     9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                              น(ท-ป-อ) 
5753304 การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 3(2-2-6) 

 

Industrial Energy Management  

 5753306 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม 3(2-2-5) 

 
Energy Management in Agriculture 

 5754307 การจัดการพลังงานเชื้อเพลิง 3(3-0-6) 

 
Fuels Energy Management 
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4) กลุ่มวิชาสารสนเทศ              9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                               น(ท-ป-อ) 

5753401 เทคโนโลยีสมาร์ทกริต 3(2-2-5) 

 
Smart Grid Technology  

5753402 การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบระบบพลังงาน 3(2-2-5) 

 
Computer Aided Design of Energy Systems 

5754309 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 

 
Software Application for Industrial Technology 

5754313    โปรแกรมคอมพิวเตอร์               3(2–2–5) 
         Computer Programming 

 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                              น(ท-ป-อ) 
5754701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(90) 

 
PreparationofTrainingExperience 

 
5754702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   5(450) 

 
Field Experience 

 หรือ 

754703 สหกิจศึกษา 6(540) 

 

Cooperative Education 
 

  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของแต่ละวิชาเอกท่ีก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ต้องลงทะเบียนเรียน 
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3.1.4 แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศกึษาที่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
5751101 พลังงานทดแทน 3(2-2-5) 
5751102 เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังงาน 3(2-2-5) 
5751103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารและการสืบค้น 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 
ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
5751104 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
5751301 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
5752102 การเปลี่ยนรูปพลังงาน  3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
5752202 ระบบสะสมพลังงาน 3(3-0-6) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ปีการศึกษาที่ 3 / ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5753104 ภาษาอังกฤษส าหรับพลังงาน 3(2-2-5) 
5753302 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6) 
5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 
ปีการศึกษาที่ 3 / ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีการศึกษาที่ 4 / ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5754305 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
5754701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(90) 

รวมหน่วยกิต 10 
 
 

ปีการศึกษาที่ 4 / ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5754702 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) 
หรือ   
5754703 สหกิจศึกษา 6 

รวมหน่วยกิต 5 หรือ6 
 

หมายเหตุ : วิชา 5754702 และ 5754703 ให้นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานลงทะเบียนเรียน 
วิชาใดวิชาหนึ่ง หากต้องการเลือก 5754703 (สหกิจศึกษา) ไม่ต้องลงทะเบียนวิชา 5754701 
ในเทอมก่อนหน้านี้ 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
        ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ 

การศึกษา  

1 นายจารุกิตต์  พิบูลนฤดม 
 

อาจารย์ วศ.ม.  
วศ.บ.  

การจัดการพลังงาน 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2553 
2551 

2 นายภาคิณ  มณีโชติ 
 

อาจารย์ วท.ม.  
วศ.บ.  

พลังงานทดแทน 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2554 
2550 

3 นายวรวุฒิ  บุตรด ี
 

อาจารย์ วท.ม.  
วท.บ.  

พลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2548 

4 นายเทพ เกื้อทวีกุล 
 

อาจารย์ วศ.ด.  
วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมสารสนเทศ 
วิศวกรรมสารสนเทศ 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 
2549 
2546 

5 นายอัษฎางค์ บุญศรี อาจารย์  วศ.ม.  
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมไฟฟ้า  

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
2552 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

       หมายเหตุ : ผลงานวิชาการ งานวิจัยและประสบการณ์สอน ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ 

การศึกษา  

1 นายจารุกิตต์  พิบูลนฤดม 
 

อาจารย์ วศ.ม.  
วศ.บ.  

การจัดการพลังงาน 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2553 
2551 

2 นายภาคิณ  มณีโชติ 
 

อาจารย์ วท.ม.  
วศ.บ.  

พลังงานทดแทน 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2554 
2550 

3 นายวรวุฒิ  บุตรด ี
 

อาจารย์ วท.ม.  
วท.บ.  

พลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2548 

4 นายเทพ เกื้อทวีกุล 
 

อาจารย์ วศ.ด.  
วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมสารสนเทศ 
วิศวกรรมสารสนเทศ 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 
2549 
2546 

5 นายอัษฎางค์ บุญศรี อาจารย์  วศ.ม.  
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมไฟฟ้า  

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
2552 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
เพ่ือให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมี

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านซึ่งรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานนอกจากนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานได้เพ่ิมรายวิชา
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการความรู้ การท าวิจัย 
หรือแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนได้ว่า
ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงาน หรือต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสห
กิจศึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงาน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาดังนี้ 
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  4.1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  4.1.1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
  4.1.1.3 ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม 
  4.1.1.4 เคารพในระเบียบและกฏเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 
4.1.2 ด้านความรู้ 

  4.1.2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา 
  4.1.2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร

รวมทั้งประยุกตความรู้ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
  4.1.2.3 สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการของรายวิชา รวมทั้งการน าไป
ประยุกตใช้งาน 
  4.1.2.4 สามารถบูรณาการความรูในวิชากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

4.1.3 ทักษะทางปัญญา 
  4.1.3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

  4.1.3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตอง
การ   

  4.1.3.3 สามารถประยุกตความรูและ ทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรได
อยางเหมาะสม 

4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

  4.1.4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอ านวยความสะดวกแกการแกปญหาสถาน
การณตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูน า หรือในบทบาทของผูรวมทีมท างาน 

  4.1.4.3 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม  
   4.1.4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา
งต่อเนื่อง 
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 4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.1.5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจ าเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการท างานท่ีเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ เทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 
4.1.5.2 มีสามารถแนะน าประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศ 

ทางคณิตศาสตร์ หรือ  การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค  
  4.1.5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใช

รูปแบบ ของสื่อการน าเสนออยางเหมาะสม 
4.2 ช่วงเวลา 

4.2.1 การเตรียมฝึกประการณ์วิชาชีพฯ อยู่ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่  
4.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ หรือ สหกิจศึกษา อยู่ระหว่างภาคการศึกษาท่ี 2 ของ

ปีการศึกษาท่ี 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ หรือ สหกิจศึกษาจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรือ วิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานเป็นโครงงานที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบาย

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

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  5.2.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  5.2.1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ   

5.2.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม 
  5.2.1.4 เคารพในระเบียบและกฏเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 
5.2.2 ด้านความรู้ 

  5.2.2.1 มีความรูและ ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา 
  5.2.2.2 มีความรู้และ สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทาง

คอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู้ทักษะทางเทคโนโลยีพลังงาน และการใชเครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแกไขปญหา 
  5.2.2.3 สามารถบูรณาการความรูในวิชากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

5.2.3 ทักษะทางปัญญา 
  5.2.3.1 มีสติคิดอยางมีวิจารณญาณท างานอยางเปนระบบ 

  5.2.3.2 สามารถ วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได ้  

  5.2.3.3 สามารถประยุกตความรูและ ทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรได
อยางเหมาะสม 
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5.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   5.2.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

  5.2.4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอ านวยความสะดวกแกการแกปญหาสถาน
การณตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูน า หรือในบทบาทของผูรวมทีมท างาน 

  5.2.4.3 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม  
5.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.2.5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจ าเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการท างานท่ีเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ เทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 
5.2.5.2 สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการค านวนด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และทางสถิติต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  5.2.5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใช

รูปแบบ ของสื่อการน าเสนออยางเหมาะสม 
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

และหัวข้อ หรือ โครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ

นักศึกษา 
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน โครงง านวิจัย เช่น

คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่างๆ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา การรายงานหรือ
การสอบจะเป็นการน าเสนอทฤษฎี หลักการ และผลการวิจัย โดยการจัดสอบจะต้องมีอาจารย์หรือ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ต่ ากว่า 3 คน 

 
 
 

 
 
 
 

 



มคอ. 2 
  

-26- 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพ่ือความ
ชัดเจนของผู้น า โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม  
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวใน 
การท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น าและ
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า 
ในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินับในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง 
ความคิดเห็นในด้านต่างๆ 

3. ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เก่ียวกับการกระท าค าวามผิด
เกี่ยวกับพลังงาน 

4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

- การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในการ
จัดการพลังงานและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการ
ท างานเป็นทีม  

- มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 

7. มีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ในรายวิชาเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้า
หาข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณา
การ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ 
/ มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน 
 

 
   2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   ส าหรับ
การปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและ น าข้อสรุปมา
ใช้ประโยชน์ได ้

 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
 

 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

 
 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ 

 
 
   4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกจิกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด   
อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น 
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล   ความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต  ตลอดถึงรู้เท่าทันการ
สื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ 

 
 
 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

 
 
 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
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 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                 
 
 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
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 5.1 5.2 5.3 
1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
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 5.1 5.2 5.3 
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมี

ความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 

1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างสม่ าเสมอ 

1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วคุณธรรม 
และจริยธรรม 

1.4 เคารพในระเบียบและ
กฏเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
1 . 1ก าหนด ให้ ทุ ก ร าย วิ ช า

สอดแทรกสาระและกิจกรรมการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม
จริยธรรม 

1.2 ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัยเช่น การเข้าชั้น เรียนตรง
เวลาแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

1.3 ส่งเสริมคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ ได้แก่ การไม่กล่าวเท็จ
และลักทรัพย์ในทางวิชาการซึ่ง
หมายถึงการไม่แอบอ้างงานผู้อ่ืน
เป็นของตน (plagiarism) การไม่
บิ ด เบื อ น ข้ อ มู ล ใน ร าย ง า น 
(falsification) การไม่สร้างหลัก 
ฐาน อัน เป็ น เท็ จ  (fabrication) 
การไม่ทุจริต 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ประเมินผลจากการ

สังเกตทั้งสังเกตโดยการเข้าไป
มี ส่ ว น ร่ ว ม และสั ง เกต อยู่
ภายนอก 

1.2 ประเมินผลจากสภาพ
จริงโดยสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้ เรียน เช่น การเข้าชั้นตรง
เวลา ส่ งงานตรงเวลาและ
ครบถ้วน เป็นต้น และอัตรา
การทุจริตมีปริมาณน้อย  

1.3 ประเมินโดยการวัดผล
ภาคปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาวิชา 

2.2 สามารถวิเคราะหปญหา 
เขาใจและอธิบายความตองการ
ท า งค อ ม พิ ว เต อ ร ร ว ม ทั้ ง 
ประยุกตความรู้ทักษะ และการ
ใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหา 

2.3 สามารถติดตามความกาว 
หนาและวิวัฒนาการของรายวิชา 
รวมทั้งการน าไปประยุกตใช้งาน  

2.4 สามารถบูรณาการความรู
ในวิชากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของ 

2. ด้านความรู้ 
ใช ก า ร เรี ย น ก า รส อ น ใน

หลากหลายรูป แบบ โดย เน น 
หลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฎิบัติ  ทั้ งนี้ ให เปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  
นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรู
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ จ ริ ง  โด ย
ก า รศึ ก ษ าดู ง าน  ห รื อ  เชิ ญ 
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง
มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 
 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 การทดสอบยอย 

  2.2 การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน  
  2.3 ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดท า 
  2.4 ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

34 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิดอยางมี วิจารณ ญาณ
และอยางเปนระบบ 

3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา  
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา
และความตองการ   

3.3 สามารถประยุกตความรู
และ ทักษะกับการแกไขปญหา
ทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
3.2 การอภิปรายกลุม  
3.3 ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติ
จริง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน  และการปฏิบัติของ
นักศึกษา  เชน  ประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในชั้น
เรี ยน  การทดสอบ โดย ใช
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ  
เปนตน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่ อสารกับกลุ ม 
คนหลากหลายและสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 
ตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

4.2 สามารถใหความชวยเหลือ
และอ านวยความสะดวกแกการ
แกปญ หาสถานการณ ตาง ๆ 
ในกลุมทั้ งในบทบาทของผูน า 
หรือ ในบทบาทของผู รวมที ม
ท างาน 

4.3 มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลมุ  

4.4 มี ค วาม รับ ผิ ดชอบ การ
พัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 ใชการสอนที่ มี การก าหนด
กิจกรรมใหมีการท างานเปนกลุม 
การท างานที่ตองประสานงาน
กับผูอ่ืน หรือตองคนควาหาขอมู
ลจากการสัมภาษณ บุคคลอ่ืน 
หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางตัว
บุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การน าเสนอรายงานกลุมใน
ชั้ น เรียน   และสั งเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร
วมกิจกรรมตาง ๆ 

5. ดานทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือ
ท่ีจ าเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการ
ท างานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 

 

5. ดานทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่
จ าเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการ
ท างานที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อยางเหมาะสม 

 

5. ดานทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ประเมินจากเทคนิค
การน าเสนอโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร 

การน าเสนอตอชั้นเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.2 สามารถแนะน าประเด็น

การแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศ 
ทางคณิตศาสตร์ หรือ  การ

แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค  

5.3 สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรูปแบบ ของสื่อ
การน าเสนออยางเหมาะสม 

5.2 สามารถแนะน าประเด็นการ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง 
คณิตศาสตร หรือ  การแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่ เกี่ยวของ 
อยางสรางสรรค  
5.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย า งมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรูปแบบ ของสื่อ
การน าเสนออยางเหมาะสม 

5.2 ประเมินจากความ 
สามารถในการอธิบาย การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆท่ีมี 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
สารสนเทศ 

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 
 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
5751101 พลังงานทดแทน                   

5751102 เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังงาน                   

  5751103ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารและการสืบค้น                   

5751301 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                   

5751104 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม                   

5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ                   

5752201 การเปลี่ยนรูปพลังงาน                   

5752202 ระบบสะสมพลังงาน                    

5753104 ภาษาอังกฤษส าหรับพลังงาน                   

5753302 เศรษฐศาสตร์พลังงาน                   

5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน                   

5754305 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน                   
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
สารสนเทศ 

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 

กลุ่มวิชาเอกเลือก  

5752107 วัสดุศาสตร์พลังงาน                   

5752108 ไฟฟ้าประยุกต์เพื่อการจัดการพลังงาน                   
5752203 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล                    

5752204 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์                   

5752205 เทคโนโลยีพลังงานลมและพลังงานน้ า                   

5752207 เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ                   

5752210 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก                   

5753103 การถ่ายเทความร้อน                   

5753105 การตรวจประเมินและการอนุรักษ์พลังงาน                   
5753106 การวิจัยพื้นฐาน                   

5753208 ระบบโฟโตโวลเตอิก                   

5753209 เทคโนโลยีการอบแห้ง                    

5753304 การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม                   

5753306 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม                    

5753401 เทคโนโลยีสมาร์ทกริต                    
5753402 การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบระบบพลังงาน                   

5754109 สัมมนาพลังงาน                   
5754111 ธุรกิจพลังงาน                   
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
สารสนเทศ 

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 

5754307 การจัดการพลังงานเชื้อเพลิง                   

5754309 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน                   

5754310 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                   

5754311 คณิตศาสตร์ในงานพลังงาน                   

5754312 เทคนิคการซ่อมบ ารุงในงานพลังงาน                   

5754313 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์                   

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5754701 เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ                   

5754702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   

5754703 สหกิจศึกษา                   
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลาย
ภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับคะแนน       ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม (Excellent)        4.00 
 B+   ดีมาก (Very Good)        3.50 
 B   ดี (Good)         3.00 
 C+   ดีพอใช้ (Fair Good)        2.50 
 C   พอใช้ (Fair)         2.00 
 D+   อ่อน (Poor)         1.50  
 D   อ่อนมาก (Very Poor)        1.00 
 E   ตก (Fail)         0.00 
 
กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดย

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตรเทคโลยีพลังงานก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2) ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.
5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3) ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4) ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
4.2) ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
4.3) ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
4.4) ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ

ด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่
ละด้านที่ระบุ 
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4.5) วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
2) สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้

เรียนเพ่ิม 
3) ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
4) มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
5) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน

รายวิชา 
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น  

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการ
สอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
พลังงานและการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่
ตรงสาขา 

2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทาง
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน าตลอดจนแนวปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุก
ปีอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
1.4 จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
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 35 40  

2 โน๊ตบุ๊ค 30 30  
3 โปรเจ๊กเตอร์ 2 3  
4 เครื่องพิมพ์ 3 3  
5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 1  
6 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 10 100  
7 ชุดไบโอแก๊ส 3  5  
8 เครื่องผลิตไบโอดีเซล 1 1  
9 เครื่องแก๊สซิไฟเออร์ 1 1  
10 ตู้อบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบโดม 
1 1  

11 ชุดกังหันลม 2 3  
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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 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและ

มหาวิทยาลัยมีแหล่งรวบรวมหนังสือ ต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง  
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการส ารวจความ

ต้องการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร ต าราเรียนและสื่ออ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์เป็นประจ าทุกปีการศึกษา คณะด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้
หนังสือหรือวารสารต่างๆ 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  
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4. การบริหารบุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอน 
- หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
5.1.1 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือจัดให้อาจารย์

ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตร
ให้กับนักศึกษา 

5.1.2 ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.1.3 ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนโดยจะต้องยื่นค าร้องต่างๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึก

ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาไดh 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาเทคโนโลยีพลังงานนั้นคาดว่ามีความต้องการก าลังคนด้าน
พลังงานนั้นสูงมากจากยุทธศาสตร์พลังงานแห่งชาติได้ก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี-ดีมากทั้งนี้คณะฯโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการ
ส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีตัว

บ่งชี้ที่  1 – 5 ต้องมีผลด าเนิน การบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และ มีจ านวนตัว
บ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของตัวบ่งชี้รวม 
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี
3 

ปีท่ี
4 

ปีท่ี 
5 

1.  อาจารยป์ระจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวชิา  

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.3และมคอ.4  อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน ผลการด าเนนิการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3  และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x x x 

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

 x x x x 

8.  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

x x x x x 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยา่งน้อย
ปีละ  1  คร้ัง 

x x x x x 

10.  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพีไมน่้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

- - - - - 

11.  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า3.5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน   

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนา การเรียนการ
สอนนั้น  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ก็
ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้
ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ
นักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน   
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียนผู้สอนผู้ปกครองศิษย์เก่าผู้ใช้
บัณฑิตผู้ประกอบการ 

2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อทั้งนี้ต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเกณฑ์
การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1- 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่
ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่ง
จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ   
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์  
   
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
 
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียงการฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การ
ปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
  
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และ
ส านวนฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วย
ค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลการวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิงและการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสม
วงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
   
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนา
ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การ
จัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
   
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม พันธะ
ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดี ในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดหลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการ
ประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
  Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้
เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติ
ศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
     
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ 
และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์ 
   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการ
เมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย 
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัว
เพ่ืออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและ
การลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy 
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถี ชีวิตแห่ง
ความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกายหลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลัง
กายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถาน
บริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิ ดขึ้ น ในปั จจุบั น ในประเทศและโลก  ปัญ หา ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น กับสิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
การส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก  
การค านวณภาษีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมาย
และจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
  Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกตใ์ช้งาน    3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช  การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการ
ผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
 
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหาร
กับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม 
ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่ น 
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและ
การซ่อมบ ารุง 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ      
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5751101 พลังงานทดแทน       3(2-2-5)    

Renewable Energy 
ความหมายและประเภทของพลังงานทดแทน พลังงานจากธรรมชาติ การเลือกใช้

พลังงานทดแทนทรัพยากรพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี พลังงานจากแสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม คลื่น 
และความร้อน การกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานกลยุทธ์พลังงานทดแทนในอนาคต 

ฝึกปฏิบัติทางด้านพลังงานทดแทนเบื้องต้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย ์ ชีวมวล ลม 
แก็สชีวภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5751102 เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังงาน    3(2-2-5) 
  Instruments and Measurement of Energy 

 ความรู้ทางด้านเครื่องมือวัด ชนิดของเครื่องมือวัดพลังงานในแต่ละรูปแบบ และ
เทคนิคการวัดทางด้านพลังงานเครื่องมือวัดในเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงเครื่องมือที่วัดพลังงานคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า การเลือกชนิดและเครื่องมือได้เหมาะสมกับพลังงานรูปแบบต่างๆ 

 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดทางพลังงานรูปแบบต่างๆ ทางด้านไฟฟ้า แสง เสียง 
ความร้อน ลม 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5751103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารและการสืบค้น   3(2-2-5) 
  English for Communication and Search 
  พัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อและ
การสื่อสารการอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อความหมายและการติดต่อเช่นการอ่านประกาศ โฆษณา 
ฉลากที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสืบค้นและการใช้พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียน
ข้อความง่ายๆ ฯลฯ และโดยอาศัยการสืบค้น ข้อมูลสนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายข้อมูลสนเทศเป็นต้น 
          ฝึกปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การให้ข้อมูลและค าแนะน าการสนทนา 
การแสดงความรู้สึก 
 
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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  Information Technology 

 ข้อมูล สารสนเทศทางด้านพลังงาน หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
พลังงาน ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สารสนเทศในการ
ตัดสินใจ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลพลังงาน 

ฝึกปฏิบัติทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการรวบรวมข้อมูลการสื่อสารข้อมูลน าเสนอ ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลด้านพลังงาน 
 
5752201 การเปลี่ยนรูปพลังงาน      3(2-2-5) 
  Energy Conversion 

การเปลี่ยนรูปพลังงานในรูปแบบต่างๆ และใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนรูปพลังงาน 
โดยเน้นการเปลี่ยนรูปพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า 
พลังงานใต้พิภพ พลังงานชีวมวล รวมถึงศักยภาพของแหล่งพลังงานตารางธาตุ 

ฝึกปฏิบัติทางด้านการเปลี่ยนรูปพลังงาน การประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
5752202 ระบบสะสมพลังงาน      3(2-2-5) 
  Energy Storage System 

คุณลักษณะของการสะสมพลังงานในแบตเตอรี่และการสะสมพลังงานน้ า โดยระบบ
สูบกลับ พ้ืนฐานของการสะสมพลังงานกลใน ล้อก าลัง รวมทั้งการกักเก็บก๊าซโดยการอัด พลังงานไอ
น้ า และการสะสมพลังงานในอาคาร 

ฝึกปฏิบัติการ ตรวจเช็คแบตเตอรี่ และการสะสมพลังงานน้ า โดยระบบสูบกลับ 
พ้ืนฐานของการสะสมพลังงานกลในล้อก าลัง รวมทั้งการกักเก็บก๊าซโดยการอัด พลังงานไอน้ า และ
การสะสมพลังงานในอาคารพร้อมปรับปรุงระบบสะสมพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



-57- 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5753104 ภาษาอังกฤษส าหรับพลังงาน     3(2-2-5) 

English for Energy 
  ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานพลังงาน โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้าน
การอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพลังงาน  เช่น การอ่านบทความ 
ด้านเทคนิค บันทึกข้อความ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในเทคโนโลยีพลังงาน คู่มือการใช้เครื่องมือวัด เขียน
รายงานสั้นๆ บรรยายและน าเสนอที่เก่ียวข้องกับงานพลังงาน  
  ปฏิบัติฝึกทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
งานพลังงาน   
 
5753302 เศรษฐศาสตร์พลังงาน      3(2-2-5) 
  Energy Economics 

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

 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการพลังงานหมุนเวียน การวิเคราะห์ทาง
การเงินและทางเศรษฐกิจ วิธีพิจารณาเลือกเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดในเชิง
เศรษฐศาสตร์ส าหรับการประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน 

 
5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน      3(2-2-5) 
   Community Energy Development 

   หลักการของการใช้พลังงานในชนบทพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก 
เทคโนโลยีพลังงานในเรื่องพลังงานจากชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม พลังงานน ้า และ
พลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับพลังงานชุมชม การวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น พัฒนา
พลังงานชุมชน  

   ปฏิบัติการลงพ้ืนที่ชุมชน  ก าหนดปัญหา  ออกแบบระบบเพ่ือแก้ไขปัญญาด้าน
พลังงานให้เหมาะสมกับชุมชน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5753304 การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
  Industrial Energy Management  

 การส ารวจและตรวจสอบเทคนิคการวัด และระเบียบวิธีวิเคราะห์ ศักยภาพในการ
อนุรักษ์พลังงานและการประเมินผลทางเศรษฐกิจ การจัดการพลังงานในองค์กร ระบบไอน้ า ระบบ
การเผาไหม้ ระบบให้ความร้อน เตาเผา ระบบท าความเย็น ระบบอัดอากาศปั๊มพัดลม 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 

ปฏิบัติตามกระบวนการวิจัย โครงงาน สอบประเมินผลงานวิจัย 
 
 

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานพลังงาน 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5752107 วัสดุศาสตร์พลังงาน       3(3-0-6) 
  Materials for Energy      
  ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพลังงาน ตัวน าไฟฟ้า ฉนวน สารกึ่งตัวน าเหล็ก 
คอนกรีต อิฐ ไม้ เป็นต้น การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) คุณสมบัติของวัสดุพลังงานและความหมาย
การศึกษาโครงสร้างในระดับจุลภาคและมหภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุพลังงาน กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พลังงาน และการประยุกต์ใช้วัสดุพลังงานในงานทางพลังงาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5752108 ไฟฟ้าประยุกต์เพ่ือการจัดการพลังงาน    3(2-2-5) 

Electrical Apply for Energy Management 
  พ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักการผลิตกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ส่วนประกอบของวงจรแสงสว่าง แหล่งจ่ายไฟฟ้าส าหรับป้อนแรงดันและกระแส สายไฟ ไฟฟ้า
กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดและประเภทของหลอดไฟฟ้า โครงสร้างภายในของหลอดไฟ 
หลอดแอลอีดี ตัวต้านทาน 
  ปฏิบัติการออกแบบวงจร ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    
ค านวณหาค่าทางไฟฟ้าเพ่ือลดต้นทุน 
 
5753103 การถ่ายเทความร้อน      3(2-2-5) 

Heat Transfer 
 ความรู้พ้ืนฐานของการถ่ายเทความร้อน โดยวิธีการน าการพา การแผ่รังสี รู้จักการ

น าความร้อนภายใต้เงื่อนใจของการไหลสม่ าเสมอและการไหลชั่วขณะการน าความร้อนผ่านผนัง และ
ท่อต่างๆ การหาค่าฉนวนความร้อน การหาความร้อนภายใต้เงื่อนไขการไหลแบบสม่ าเสมอ ปั่นป่วน 
และโดยวิธีธรรมชาติ การแผ่รังสีตามรูปร่างสถานะคุณสมบัติของสาร การถ่ายเทความร้อนแบบการ
พาความร้อน ผลการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่าง 

          ทดลองปฏิบัติการน าการพา การแผ่รังสีการหาความร้อนภายใต้เงื่อนไขการไหลแบบ
สม่ าเสมอ ปั่นป่วนและการไหลชั่วขณะการน าความร้อนผ่านผนัง และท่อต่างๆ ให้ได้รู้จริง ทดลองการ
ถ่ายเทความร้อนแบบการพาความร้อน ผลการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่าง 
   
5753105 การตรวจประเมินและการอนุรักษ์พลังงาน    3(2-2-5) 
  Energy Audit and Energy Conservation 

   แหล่งพลังงาน พลังงานทดแทนใหม่และ ใช้แล้วหมดไปการน าพลังงานออกมาใช้ 
แปรรูปและการจัดส่งพลังงาน พฤติกรรมการและปัญหาที่เกิดจากการใช้พลังงาน บทบาทผู้บริโภคใน
การใช้พลังงาน ผลกระทบความเสียหายต่อระบบนิเวศ ชุมชน การผลิตทางการเกษตร และคุณภาพ
ชีวิต การใช้พลังงานที่ขาดประสิทธิภาพ แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 
  ปฏิบัติตรวจสอบและส ารวจการใช้พลังงาน การประเมินการลงทุน การติดตามการ
ใช้พลังงาน บทบาทและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานของผู้บริโภค กรณีศึกษาส าหรับโครงการ
อนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลส าเร็จ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5753106 การวิจัยพื้นฐาน       3(3-0-6) 
  Basic Research      
  หลักการ แนวคิดและประโยชน์ของการท าวิจัย อีกทั้งจรรยาบรรณของนักวิจัยที่พึง
ประสงค์ กระบวนการจัดท าวิจัยและประเภทของการท าวิจัยขั้นตอน  และเทคนิคของการวิจัย การ
ออกแบบ การวิจัย การเลือกปัญหา การก าหนดจุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือใน
การท าวิจัยในแบบต่าง ๆ 
 
5754310 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3(2-2-5) 
  Introduction to Electricity and Electronic  
  อุปกรณ์ไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ออป -แอมป์ และการ
น าไปใช้งานในวงจรเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้นวงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายก าลังแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ออป -แอมป์ 
และการน าไปใช้งาน 
 
5754311 คณิตศาสตร์ในงานพลังงาน     3(3-0-6) 
  Mathematics for Energy  
  การหาปริมาณทางเวคเตอร์  การหาปริมาณทางเมตริกซ์  เรขาคณิตวิเคราะห์และ
แคลคูลัสเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ใช้หาค่าปริมาณทางพลังงาน 

 
5754312 เทคนิคการซ่อมบ ารุงในงานพลังงาน    3(2-2-5) 
  Technical Maintenance  

หลักการซ่อมบ ารุงสาเหตุของการเสื่อมสภาพการตรวจสภาพอุปกรณ์พลังงาน  
เครื่องมือเครื่องจักรการวางแผนการซ่อมแซมการควบคุมและการประเมินผลการบ ารุงรักษา 

ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงสาเหตุของการเสื่อมสภาพการตรวจสภาพอุปกรณ์พลังงาน  
เครื่องมือเครื่องจักร 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5754109 สัมมนาพลังงาน       3(2-2-5) 
  Energy Seminar  
  รูปแบบของการสัมมนาศึกษาปัญหาต่างๆ และแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
พลังงาน เพ่ือน าไปสู่การสร้างงานและโครงการ ศึกษาหลักการและวิธีการของการน าเสนอผลงาน 
การเขียนงานและสรุปผล การประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
  ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานทางด้านพลังงาน 

 
5754111 ธุรกิจพลังงาน       3(2-2-5) 
  Energy Business  

สถานการณ์การผลิต และการใช้น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน พลังงานทดแทน
ลักษณะสมบัติ ปริมาณส ารองและเทคโนโลยีการผลิต การก าหนดราคาการซื้อขาย การจัดส่งวิธีการ
ตรวจวัดการใช้ประโยชน์และความปลอดภัย ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไข
ควบคุม 

ปฏิบัติการจ าลองสถานการณ์จริงน าไปคิดวิเคราะห์และน าผลไปประยุกต์ใช้งาน 
 
2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5752203 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล      3(2-2-5) 

Biomass Energy Technology 
  ความหมาย รูปแบบพลังงานชีวมวล ประยุกต์ชีวมวลเพ่ือระบบพลังงานชุมชนที่
ยั่งยืน สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ การผลิตพลังงานชีวมวล สารอินทรีย์
ต่างๆ การเผาไหม้เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากฟอสซิล การน ากลับมา
ใช้ใหม่ในรูปแบบพลังงานชีวมวล ของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน เทคโนโลยีต่างๆที่
เกี่ยวกับการผลิตพลังงานชีวมวล 
  ปฏิบัติสร้างและออกแบบระบบพลังงานชีวมวลในรูปแบบต่างๆ การหาค่าความร้อน
จากเชื้อเพลิงชีวมวลเบื้องต้น กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้พลังชีวมวลใน
แหล่งชุมชน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5752204 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์     3(2-2-5) 

Solar Energy Technology 
 โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การแผ่รังสีของดวง อุปกรณ์วัดรังสีดวงอาทิตย์ ตัวรับรังสี

ดวงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ เทคโนโลยีที่ ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปความร้อนและไฟฟ้า 

ปฏิบัติด้านไฟฟ้า ความร้อน อบแห้ง การวัดรังสีดวงอาทิตย์ ความเข้มแสงตกกระทบ
การซ่อมบ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
5752205  เทคโนโลยีพลังงานลมและพลังงานน้ า    3(2-2-5) 
  Wind Energy Technology 
  การเกิดและรูปแบบต่างๆของพลังงานลมและพลังงานน้ า ประวัติ ความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี พลังงานลมและพลังงานน้ า ศักยภาพของพลังงานลมและพลังงานน้ า ใน
พ้ืนที่ต่างๆทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลมและพลังงานน้ า และ ส่วนประกอบของเทคโนโลยีพลังงาน
ลมและพลังงานน้ าแบบต่างๆข้อดีและข้อเสีย ของเทคโนโลยีพลังงานลมและพลังงานน้ า 

ปฏิบัติสร้างและออกแบบกังหันลมชนิดต่างๆ การวัดค่าความเร็วลม การซ่อม
บ ารุงรักษากังหันลมและอุปกรณ์เก่ียวกับพลังงานลม 
 
5752207 เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ    3(2-2-5) 

 Bio Fuels Energy Technology 
 การประยุกต์ทรัพยากรชีวภาพ กากเหลือของทางการเกษตรหรือของเสียอินทรีย์

จากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรที่ควรจะน ามาพัฒนาเป็นพลังงานในอนาคต เป็นเชื้อเพลิง 
โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การสะสมก๊าซ การเปลี่ยนเป็นก๊าซ การเผาไหม้ และการย่อยสลาย บทบาทใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประโยชน์ของชีวภาพในด้านพลังงานได้หลายรูปแบบแต่รูปแบบที่มี
ศักยภาพสูง และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากชีวภาพภายในท้องถิ่น 

 ปฏิบัติสร้างและออกแบบระบบพลังงานชีวภาพ การหาค่าความร้อนจากเชื้อเพลิง
ชีวภาพเบื้องต้น กระบวนการจัดเก็บ ก าจัดสิ่งเหลือใช้ และประยุกต์ใช้พลังชีวภาพในแหล่งชุมชน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5752210 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก     3(2-2-5) 

Alternative Energy Technology 
  พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า แก๊สชีวภาพ ไบโอดีเซล พลังงานความ
ร้อน พลังงานใต้พิภพ และพลังานนิวเคลียร์ความหมาย จุดก าเนิด ประโยชน์และโทษผลกระทบ ข้อดี
ข้อเสียของเทคโนโลยีทางเลือก การน าพลังงานทางเลือกมาประยุกต์ใช้ ทั้งในภาคครัวเรือนและ
อุตสาหกรรม  
  ปฏิบัติการ เทคโนโลยีทางเลือก พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า แก๊ส
ชีวภาพ ไบโอดีเซล พลังงานความร้อน 

 
5753208 ระบบโฟโตโวลเตอิก      3(2-2-5) 
  Photovoltaic System 

 รู้จักสารกึ่งตัวน าต่างๆ  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 และเทคโนโลยีการอบแห้งลักษณะการใช้งานในแต่ละระบบ ระบบที่
เครื่องอบแห้งท างานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องตากแห้งโดยธรรมชาติ ตู้อบแห้งแบบได้รับ
แสงอาทิตย์โดยตรงแบบผสม พลังงานในรูปแบบอ่ืนๆ การประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรระดับท้องถิ่น
และภูมิภาค 
  ปฏิบัติออกแบบและสร้างระบบอบแห้งในรูปแบบต่างๆ การหาประสิทธิภาพของ
ระบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในแหล่งชุมชน 
 
 
 
 
 
 



-64- 
 

3) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงาน 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5753306 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม    3(2-2-5) 
  Energy Management in Agriculture 
  รู้จักใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ มาใช้ในงานเกษตรกรรม โดยใช้ระบบ
อบแห้งผลผลิตทางการเกษตรเซลล์แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานน้ า การลดต้นทุน การ
เพ่ิมก าลังการผลิต 

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

 
4) กลุ่มวิชาสารเทศ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5753401        เทคโนโลยีสมาร์ทกริต      3(2-2-5) 

Smart Grid Technology 
โครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือบริหารจัดการการควบคุม

การผลิตไฟฟ้าอัจฉริยะระบบส่งไฟฟ้าอัจฉริยะระบบจ าหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานทดแทนแบบกระจายศูนย์การ
ควบคุมระบบสะสมพลังงานมิเตอร์อัจฉริยะบ้านและอาคารอัจฉริยะ 

ฝึกปฏิบัติการควบคุมการผลิตไฟฟ้าอัจฉริยะระบบส่งไฟฟ้าอัจฉริยะระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน 
 
5753402  การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบระบบพลังงาน    3(2-2-5) 
   Computer Aided Design of Energy Systems 
   การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบระบบพลังงานทดแทนด้วยระบบเทคนิค ปฏิบัติ
จ าลองวิเคราะห์ การออกแบบและเศรษฐศาสตร์ การจ าลองกางกายภาพของอุปกรณ์พลังงาน วิธีการ
เชิงตัวเลขและการประมาณค่าเพ่ือน าไปสู่การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพออปติไมซ์เซชัน 
เทคนิคการสร้างภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5754309      โปรแกรมส าเร็จรปูส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน           3(2-2-5) 

Software Application for Energy Technology 
เรียนรู้การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ด้านงานส านักงานหรือโปรแกรมส าเร็จรูปใน

งานเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างาน และ เรียนรู้หลักการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
พ้ืนฐานเพื่อพัฒนางานทางด้านพลังงาน 

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ด้านงานส านักงานหรือโปรแกรมส าเร็จรูปใน
งานเทคโนโลยีพลังงานเพื่อเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 
    
5754313 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์     3 (2–2–5) 

 (Computer Programming) 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ผังงาน โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เชิงตัวเลข กระบวนการการตัดสินใจและการท างานแบบ
วนรอบ การเขียนโปรแกรมย่อยฟังก์ชั่น และโปรซิเดอร์ ข้อมูลโครงสร้างแบบ อาร์เรย์ไฟล์ การสร้าง
แนวความคิดโดยการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียน โปรแกรมแบบวิชวลเบื้องต้น การสร้าง
แนวความคิดโดยการเขียนโปรแกรมภาษระดับสูง การสร้างแนวความคิด และการออกแบบโปรแกรม 
และการทดสอบ  

ปฏิบัติการในหัวข้อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
2.กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5754701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     1(90) 

Preparation of Training Experience 
จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางเทคโนโลยีอตสาหกรรม เพ่ือให้รับทราบลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท–ป–อ) 
5754702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     5(450) 

Field Experience  
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ รับทราบถึง

อุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเพ่ือเป็นประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา  จึงมีแนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี
พลังงาน 

 
5754703 สหกิจศึกษา       6(540) 

Cooperative Education 
บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความ

ร่วมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกนักศึกษา การเตรียมความพร้อม การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ทักษะการปฏิบัติงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555) กับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
กับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
            เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม 
  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)  
  สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐาน 
  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผลการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย    : หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Energy Technology                  
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)  
   ช่ือย่อ  : ทล.บ. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Energy Technology) 

 ช่ือย่อ : B.Tech. (Energy Technology) 

ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย    : หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Energy Technology 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ : เทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน) 
  ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Energy Technology) 

   ช่ือย่อ : B.Tech. (Energy Technology) 

คงเดิม 

ปรัชญาและความส าคัญ 
 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานและงานวิจัย ผลิตบัณฑิตที่

มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความรู้ และความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชน 
 

ปรัชญาและความส าคัญ 
ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานและงานวิจัยที่ใช้

ประโยชน์ พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความรู้ 
สามารถปฏิบัติ และแก้ปัญหาที่เหมาะสมทางด้านเทคโนโลยีพลังงานกับตนเอง
และชุมชน 

มุ่ งเน้นงานวิจัยที่ ใช้
ประโยชน์แก่ ชุมชน
อย่างแท้จริง 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผลการปรับปรุง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
3. มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการประกอบวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์

ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอดและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
      2. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
      3. เพื่อให้บัณฑิตมีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      5. เพื่อให้บัณฑิตมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติและแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน
ร่วมกับชุมชน 

 

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา   
     ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการของภาครัฐ ภาคเอกชน   ภาค
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงพลังงานหรือเป็นนักวิจัยด้านพลังงาน 
     - หน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนละอนุรักษพ์ลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
ฝ่ายผลิต นักวิชาการพลังงาน นักปฏิบัติการ  เป็นผู้ประเมินด้านพลงังาน 
     - หน่วยงานเอกชน เช่น ปตท. โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงาน
อุตสาหกรรมทุกประเภท อาคารทกุประเภท  
     - ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า น้ ามัน และก๊าซ จ าหน่าย
อุปกรณ์ด้านพลังงาน เช่น ฉนวน มอเตอร์ประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศหรือ
บริษัทท่ีปรึกษาทางด้านพลังงาน เป็นต้น  

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานกระทรวงพลังงาน 
8.2 นักวิจัยด้านพลังงานกระทรวงพลังงาน 
8.3 นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงาน 
8.4 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติรัฐวิสาหกิจ 
8.5 นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 
8.6 นั กวิ เค ราะห์ ระบบและตรวจสอบงานพลั งงาน ใน

ภาคอุตสาหกรรม 
8.7 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม 
8.8 นั กวิ เค ราะห์ ระบบและตรวจสอบงานพลั งงาน ใน

ภาคอุตสาหกรรม 
8.9 ประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับพลังงาน 

-ปรับให้หลากหลาย
และชัดเจนมุ่งเน้นการ
ประกอบอาชีพอิสระ
แล ะมี จิ ต ส านึ ก ต่ อ
ชุมชนท้องถิ่น 
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สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
         การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานส าคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตซึ่งมีความต้องการ    นักเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจ 
อุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของพลังงาน         
ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีการลงทุนแข่งขันกันสูงเป็นเหตุผลให้ความต้องการ
บุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานในตลาดแรงงานมาก ลดพลังงานในการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

การพัฒนาทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ นอกจากความ
เชี่ยวชาญทางด้านทักษะ การบริหารในเชิงเทคโนโลยีแล้ว จ าเป็นต้องมีทักษะการ
สื่อสารเจรจาและมีจิตส านึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพโดยค านึงถึงสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานส าคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตซึ่งมีความต้องการนักวิชาการเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อร่วม
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจ 
อุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของพลังงาน ที่
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมีการลงทุนแข่งขันกันสูงเป็นเหตุผลให้ความต้องการ
บุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานในตลาดแรงงานมาก ลดพลังงานในการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดเนื่องด้วย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นถึง ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ พลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการ
น้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการ
บริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและ
สนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง

ปรับปรุงให้สอดคล้อง
ตามสภาพการณ์
ปัจจุบัน 

-70- 



 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผลการปรับปรุง 

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและการผลิตช้ินส่วนอากาศ
ยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ นอกจากความ
เชี่ยวชาญทางด้านทักษะ การบริหารในเชิงเทคโนโลยีแล้ว จ าเป็นต้องมีทักษะการ
สื่อสารเจรจาและมีจิตส านึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพโดยค านึงถึงสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพลังงานทางเลือกต่างๆ ท่ีเข้ามามีบทบาทต่อ
สังคมและ ชุมชนต่างๆ เช่น พลังงานชีวมวล ซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบจากท้องถิ่น และ
สามารถน ามาใช้งานจริงได้อย่างดีและลดต้นทุนพลังงานของชุมชน 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีพลังงาน 
2. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิค

การเรียน  ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 
3. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่สอดส่อง ดูแล พร้อมให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
 

กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีพลังงาน 
2. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิค

การเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 
3. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแล  พร้อมให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
4.  จัดการอบรมเพื่อเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้กับ

นักศึกษา 
 
 

 

-เพิ่ มปัญ หาและข้ อ 
จ ากัดเพื่อเสริมทักษะ
ทางภาษาอังกฤษและ
คอมพิ วเตอร์ เพราะ
นักศึกษามีจุดอ่อนทั้ง 
สองเรื่องนี้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านที่ 6 ทักษะพิสัย 
1.  มีความสามารถในการการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์พื้นฐานในรายวิชา และ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ส าหรับแก้ปัญหาเฉพาะ
ทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในงานท่ีด าเนินการ 
3. มีทักษะในการร่างแบบส าหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน าไปสู่
ภาคปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ไม่มี -ปรับออกเนื่ องจาก
ม า ต ร ฐ า น ผ ล ก า ร
เ รี ย น รู้ ด้ า น ที่  6  
ทักษะพิสัยใกล้ เคียง
กับ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ด้ า น ค ว า ม รู้ แ ล ะ 
ทักษะทางปัญญา  
 

หลักสูตร 
   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน  มีจ านวนหนว่ยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    129 หน่วยกิต 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 18 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาชีพบังคับ  33 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน  มีจ านวนหนว่ยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   138 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาชีพบังคับ  33 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
     6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- ปรับโครงสร้าง
หลักสตูรเป็น 138 
หน่วยกิต 
-เพิ่มหมวดวิชาเฉพาะ 
ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
36 หน่วยกิต 
-เพิ่มหมวดวิชาเฉพาะ 
ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
60 หน่วยกิต 
-เพื่อความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการ 
-ปรับปรุงกลุ่มวิชาอก
จ านวน 69 หน่วยกิต 
เป็น 96 หน่วยกิต 
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1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 หน่วยกิต 
5701101 ภาษาอังกฤษส าหรบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6)                 
             ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรมฝึก
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาและ
ฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน  การเขียน การฟังการพูด และสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม  
 

-ไม่มี รายวิชาพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีตสาหกรรม 
ใกล้เคียงกับวิชาด้าน
พ ลั ง ง า น  จึ ง ป รั บ
เปลี่ยนเป็นวิชาภาษา 
อั งกฤษส าห รับการ
สื่อสารและการสืบค้น
แ ล ะ ย้ า ย ไ ป เ ป็ น
วิชาเอกบังคับ เพื่อให้
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ วิ ช า
บั ง คั บ มุ่ ง เน้ น ก า ร
สื่อสารและการสืบค้น
ด้านพลังงาน 

5701201 งานช่างส าหรบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5)                         
              ศึกษาหลักการ ความส าคัญของงานช่างอุตสาหกรรม กฏ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในงานช่างอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี
และปลอดภัย  
            ฝึกปฏิบัติ งานด้านฝีมือช่างเบื้องต้น เรียนรู้ เครื่องมือในงานช่าง
อุตสาหกรรมเช่น งานเครื่องจักรกลการผลิต งานโลหะ งานไม้ งานเชื่อม หรืองาน
ไฟฟ้า 
 

 ตั ด อ อ ก  เพ ร าะ ใน
รายวิชาส่ วน ใหญ่ ที่
เน้นปฏิบัติจะมีการฝึก
ทั กษะทางด้ าน ช่าง
แทรกอยู่ในเนื้อหา 
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5701201 งานช่างส าหรบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5)                         
              ศึกษาหลักการ ความส าคัญของงานช่างอุตสาหกรรม กฏ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในงานช่างอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี
และปลอดภัย  
            ฝึกปฏิบัติงานด้านฝีมือช่างเบื้องต้น เรียนรู้ เครื่ องมือในงานช่าง
อุตสาหกรรมเช่น งานเครื่องจักรกลการผลิต งานโลหะ งานไม้ งานเชื่อม หรืองาน
ไฟฟ้า 

 ตั ด อ อ ก  เพ ร าะ ใน
รายวิชาส่ วน ใหญ่ ที่
เน้นปฏิบัติจะมีการฝึก
ทั กษะทางด้ าน ช่าง
แทรกอยู่ในเนื้อหา 

5701202   ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)            
ศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการท างาน ความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม 
             ปฏิบัติการบริหารความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
เฉพาะด้าน เช่น สภาพแวดล้อม การวางผังโรงงานที่ปลอดภัย การป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการใช้ปั๊มโลหะ การป้องกันอัคคีภัย 
กฎหมายความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีท างาน 

 ย้ายไปหมวดรายวิชา
เ ฉ พ า ะ ด้ า น ก ลุ่ ม
วิชาเอกบังคับ 

5701301   การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐานการให้ขนาด มาตรฐาน
ตัวอักษร  
            ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพ 3 มิติ การ
เขียนภาพเสมือน (Perspective) การเขียนภาพตัด(Selection Drawing) กรณี
ตัวอย่าง การเขียนแบบงานไฟฟ้า การอ่านแบบงานระบบ การเขียนแบบเครื่องกล 
หรือการเขียนแบบก่อสร้าง ศึกษาและใช้ค าสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียน
แบบเบื้องต้น 

 
 

5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)     

 วิ ช าก าร เขี ยน แบ บ
ส าห รั บ เท ค โน โล ยี
อุ ต ส าห กรรม  และ
วิชาการออกแบบใน
ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ร ว ม กั น เ ป็ น วิ ช า
คอมพิวเตอร์ออกแบบ
ระบบพลังงาน เพื่ อ
เน้นทางด้านพลังงาน 
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 ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบในงานอุตสาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากล วิธีคิดสร้างสรรค์ การประเมิน การวิเคราะห์ และการพัฒนา
แนวคิดในการออกแบบในสถานการณ์จริง ฝึกวิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการออกแบบ  
            ฝึกปฏิบัติการออกแบบในงานอุตสาหกรรม และการน าเสนอผลงานโดย
เน้นความงามและประโยชน์ใช้สอย 

ตั ด อ อ ก  เพ ร าะ ได้
แทรกเนื้อหาเรื่องการ
ออกแบบไว้ในรายวิชา
การใช้คอมพิ วเตอร์
อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ
พลังงาน 

5701501   โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                       
3(2-2-5)  
              ศึกษาพื้นฐานการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่ อพัฒนางานทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปกับการท างาน 
              ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านงานส านักงานหรือโปรแกรม
ส าเร็จรูปเฉพาะทางในงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ย้ายไปกลุ่ มวิชาเอก
เลื อกกลุ่ ม วิ ช าด้ าน
สารสนเทศ 

2 กลุ่มวิชาเฉพาะ  
   2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะ 
5751101  พลังงานทดแทน  3(3-0-6) 
ความหมายและประเภทของพลังงานทดแทน พลังงานจากธรรมชาต ิการเลือกใช้
พลังงานทดแทน ทรัพยากรพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม คลื่น และความร้อน การกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยี
พลังงาน กลยุทธ์พลังงานทดแทนในอนาคต 

   
 
5751101 พลังงานทดแทน 3(2-2-5)                                                 

ความหมายและประเภทของพลังงานทดแทน พลังงานจากธรรมชาต ิ
การเลือกใช้พลังงานทดแทนทรัพยากรพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ชีวมวล ลม คลื่น และความร้อน การกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยี
พลังงานกลยุทธ์พลังงานทดแทนในอนาคต 
 

 
 
เป ลี่ ย น เป็ น ป ฏิ บั ติ 
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
ใน เนื้ อ ห าพ ลั ง งาน
ทดแทนเพราะการฝึก
ปฏิบัติเป็นหัวใจส าคัญ
ของการเรียนรู้โดยเห็น
และสัมผัส/ทดสอบ
ข อ ง จ ริ ง  ท า ใ ห้
นักศึกษารู้และเข้าใจ
พลั งงานทดแทนได้
ชัดเจนมากขึ้นซึ่งเป็น
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การปูพื้นฐานในการ
เรียนวิชาที่มีความยาก
ขึ้น 

5751102  เครื่องมือวัดและการวดัทางด้านพลังงาน  3(2-2-5) 
 ความรู้ทางด้านเครื่องมือวัด ชนิดของเครื่องมือวัดพลังงานในแต่ละ
รูปแบบ และเทคนิคการวดัทางด้านพลังงาน เครื่องมือวัดในเทคโนโลยีรโีมทเซนซิง
เครื่องมือท่ีวัดพลังงานคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า การเลือกชนิดและเครื่องมอืได้เหมาะสม
กับพลังงานรูปแบบต่าง ๆ 
 ฝึกปฎิบัติ การใช้เครื่องมือวัดทางพลังงานรูปแบบต่างๆ ทางด้านไฟฟ้า 
แสง เสียง ความร้อน ลม 

5751102 เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังงาน 3(2-2-5) 
 ความรู้ทางด้านเครื่องมือวัด ชนิดของเครื่องมือวัดพลังงานในแต่ละ

รูปแบบ และเทคนิคการวดัทางด้านพลังงานเครื่องมือวัดในเทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
เครื่องมือท่ีวัดพลังงานคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า การเลือกชนิดและเครื่องมอืได้เหมาะสม
กับพลังงานรูปแบบต่างๆ 

 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดทางพลังงานรูปแบบต่างๆ ทางด้านไฟฟ้า 
แสง เสียง ความร้อน ลม 

 

คงเดิม 

5751301  พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน ความหมายและประเภทของพลังงาน 
มลพิษชนิดต่าง ๆ จากการผลิตพลงังานด้วยเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ แนวทางบรรเทาแกไ้ขและควบคุมปญัหามลพิษเหล่านั้น 
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษ หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละออง แสง เสียง รังสี และ
ประเมินผลสภาพแวดล้อม 

5751301  พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)    
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน ความหมายและประเภทของพลังงาน มลพิษชนิด
ต่าง ๆ จากการผลติพลังงานด้วยเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ แนวทางบรรเทาแกไ้ขและควบคุมปญัหามลพิษเหล่านั้น 
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษ หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจวดัฝุ่นละออง แสง เสียง รังสี และ
ประเมินผลสภาพแวดล้อม 

 
 
 

คงเดิม 
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5751401   เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 ศึกษา ข้อมูล สารสนเทศทางด้านพลังงาน หลักการและวิธีการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศพลังงาน ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมลู การประมวลผล
ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบคอมพิวเตอร์ การ
สื่อสารข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมอืในการสืบค้นข้อมลูพลังงาน  

ฝึกปฏิบัติทางดา้น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมลู น าเสนอ 
ประยุกต์ใช้งานด้านพลังงาน 

5751401 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 ข้อมูล สารสนเทศทางด้านพลังงาน หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศพลังงาน ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ สารสนเทศในการตดัสนิใจ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การ
เลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลพลังงาน 

 ฝึกปฏิบัติทางด้าน ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลการสื่อสารข้อมลู น าเสนอ ประยุกต์ใช้
เครื่องมือในการสบืค้นข้อมูลด้านพลังงาน 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า  เน้ น ก า ร
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ใ น ก า ร สื บ ค้ น 
เนื่ อ ง จ า ก ยุ ค ส มั ย
เ ป ลี่ ย น ไ ป  smart 
phone จึ ง เ ป็ น อี ก
เครื่องมือที่ช่วยในการ
เรี ย น รู้ ใน ร า ย วิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5752201  การเปลี่ยนรูปพลังงาน  3(3-0-6) 
ศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงานในรูปแบบต่างๆ และใช้เทคโนโลยีในการ

เปลี่ยนรูปพลังงาน โดยเน้นการเปลี่ยนรูปพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า  พลังงานใต้พิภพ พลังงานชีวมวล รวมถึง
ศักยภาพของแหล่งพลังงาน การประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5752201 การเปลี่ยนรูปพลังงาน 3(2-2-5) 
 การเปลี่ยนรูปพลังงานในรูปแบบต่างๆ และใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยน

รูปพลังงาน โดยเน้นการเปลี่ยนรูปพลังงานจากแหล่งพลั งงานทดแทน เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานใต้พิภพ พลังงานชีวมวล รวมถึง
ศักยภาพของแหล่งพลังงานตารางธาตุ 

 ฝึกปฏิบัติทางด้านการเปลี่ยนรูปพลังงานการประยุกต์และพัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เปรียบเป็นรายวิชาที่
มี ภ า ค ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
ปรับปรุ งค าอธิบ าย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาส่วนของการ
ป ฏิ บั ติ  เนื่ อ ง จ า ก
ราย วิ ช า เป ลี่ ย น รู ป
พลังงาน มีเนื้อหาไม่
ง่ายต่อความเข้าใจใน
ระดับพื้นฐานนักศึกษา
ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ บ ส า ย
วิทยาศาสตร์โดยตรง 
จึงต้องปรับการเรียน
ก า ร ส อ น ให้ มี ก า ร
ปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะ
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ก า ร เ รี ย น รู้ เ ห็ น
ป ร าก ฏ ก า รณ์ ก า ร
เปลี่ยนรูปพลังงานที่
เ กิ ด ขึ้ น ใ น
ชีวิตประจ าวันโดยผ่าน
กระบวนการทดลอง
ปฏิบัติ 

5752202   ระบบสะสมพลังงาน  3(3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของการสะสมพลังงานในแบตเตอรี่และการ

สะสมพลังงานน้ า โดยระบบสูบกลบั พ้ืนฐานของการสะสมพลังงานกลใน ล้อก าลัง 
รวมทั้งการกักเก็บก๊าซโดยการอัด พลังงานไอน้ า และการสะสมพลังงานในอาคาร 

5752202 ระบบสะสมพลังงาน 3(2-2-5) 
 คุณลักษณะของการสะสมพลังงานในแบตเตอรี่และการสะสมพลังงาน

น้ า โดยระบบสูบกลับ พ้ืนฐานของการสะสมพลังงานกลใน ล้อก าลัง รวมทั้งการกัก
เก็บก๊าซโดยการอัด พลังงานไอน้ า และการสะสมพลังงานในอาคาร 

 ฝึกปฏิบัติการ ตรวจเช็คแบตเตอรี่ และการสะสมพลังงานน้ า โดยระบบ
สูบกลับ พ้ืนฐานของการสะสมพลงังานกลในล้อก าลัง รวมทั้งการกักเก็บก๊าซโดย
การอัด พลังงานไอน้ า และการสะสมพลังงานในอาคารพร้อมปรับปรุงระบบสะสม
พลังงาน 

-ป รั บ เป ลี่ ย น เป็ น
รายวิชามีภาคปฏิบัติ
ป รับปรุ งค าอธิบ าย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับรายวิชา 
เหตุเพราะรูปแบบการ
ส ะ ส ม พ ลั ง ง า น มี
หลากหลายแบบ ใน
ส่วนของพลังงานนั้น
จะเก็บไว้ระบบปิด ไม่
ว่าจะเป็นแก๊ส  หรือ
แบตเตอรี่ จึงมีความ
จ า เป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ที่
นักศึกษาต้องเรียนรู้
เพื่อได้เห็นการสะสม
พลังงานที่ใช้กันจริงๆ 
เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ทักษะการเรียนรู้ 
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5753104  ภาษาอังกฤษส าหรับพลังงาน  3(3-0-6) 
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานพลังงาน โดยมุ่ง

พัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานพลังงาน  เช่น การอ่านบทความ ด้านเทคนิค บันทึกข้อความ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในเทคโนโลยีพลังงาน คู่มือการใช้เครื่องมือวัด เขียนรายงาน
สั้น ๆ บรรยายและน าเสนอที่เกี่ยวข้องกับงานพลังงาน 

5753104  ภาษาอังกฤษส าหรับพลังงาน 3(2-2-5) 
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานพลังงาน โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝน

ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
พลังงาน  เช่น การอ่านบทความ ด้านเทคนิค บันทึกข้อความ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในเทคโนโลยีพลังงาน คู่มือการใช้เครื่องมือวัด เขียนรายงานสั้นๆ บรรยายและ
น าเสนอที่เกี่ยวข้องกับงานพลังงาน  

ปฏิบัติฝึกทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานพลังงาน   
 

-ปรับเปลี่ยนรายวิชา
เป็นภาคปฏิบัติและ
ปรับปรุ งค าอธิบ าย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กั บ เนื้ อ ห า ใน ภ า ค 
ป ฏิ บั ติ  ก าร เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้น
การอ่ าน  การ เขี ยน 
การฟั งและการพู ด 
จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร เพิ่ ม
ทั ก ษ ะ ก า ร เรี ย น รู้
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง  ทั้ ง
สถานการณ์ จริ ง ฟั ง
พูด อ่าน เขียนจริงๆ  
 

5753302  เศรษฐศาสตร์พลังงาน  3(3-0-6) 
 เทคนิคส าหรับการประเมินต้นทุนรวม การประเมินต้นทุนส่วนเกิน วัฏ
จักรราคา  การ เปรียบเทียบเทคโนโลยีพลังงานเชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
ทางการเงินของโครงการพลังงานหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงินและทาง
เศรษฐกิจ วิธีพิจารณาเลือกเทคโนโลยีพลังงานท่ีดีที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
การประยุกต์เฉพาะทาง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีพลังงาน เทคนิค
ในการพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 

5753302 เศรษฐศาสตรพ์ลงังาน 3(2-2-5) 
 เทคนิคส าหรับการประเมินต้นทุนรวม การประเมินต้นทุนส่วนเกิน วัฏ

จักรราคา  การ เปรียบเทียบเทคโนโลยีพลังงานเชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
ทางการเงินของโครงการพลังงานหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงินและทาง
เศรษฐกิจ วิธีพิจารณาเลือกเทคโนโลยีพลังงานท่ีดีที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
การประยุกต์เฉพาะทาง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีพลังงาน เทคนิค
ในการพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการพลังงานหมุนเวียน การ
วิเคราะห์ทางการเงินและทางเศรษฐกิจ วิธีพิจารณาเลือกเทคโนโลยีพลังงานเพื่อ

-ปรับเปลี่ยนเป็นวิชา
ปฏิบัติและปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับรายวิชา 
ปั จ จุ บั น พ ลั ง ง า น
ทดแทนมีบทบาทใน
ภาคประชาชน การซื้อ
ขายไฟฟ้าไม่เพียงการ
ไฟฟ้าที่จะขายให้กับ
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ยั ง 
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ลดต้นทุนที่ เหมาะสมที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับการประยุกต์ทางด้าน
เทคโนโลยีพลังงาน 

สามารรถเป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้ า ใช้ เอ งได้ แล ะ
ส าม ารถขาย ไฟ ฟ้ า
ให้ กั บ การ ไฟฟ้ าอี ก
ด้วย การติดตั้งระบบ
ไฟ ฟ้ า ใน บ้ า น แ ล ะ
ค า น ว ณ ต้ น ทุ น จึ ง
จ า เป็ น  ที่ จะ เรี ยน รู้
จากสถานการณ์จริง 
นอกจากนี้  พลังงาน
ทดแทนทั้งความร้อน
จ า ก แ ส ง อ า ทิ ต ย์ 
พ ลั ง ง า น ล ม  แ ก๊ ส
ชีวภาพ สามารถท า
เงินให้กับกลุ่มวิสาหกิจ 
ที่ ส น ใจ  ก ารล งมื อ
ปฏิ บั ติ และลงพื้ นที่
ร่วมกับชุมชนจึงเป็น
อีกทักษะการเรียนรู้ที่
ท าให้นักศึกษาได้ทั้ ง
ความรู้และได้เรียนรู้
การท างานกับชุมชน
ท้องถิ่น 
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5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน  3(2-2-5) 
ศึกษาปัญหาและหลักการของการใช้พลังงานในชนบทพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีพลังงานในเรื่องพลังงานจากชีวมวล 
พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม พลังงานน ้า และพลังงานทางเลือกอืน่ๆ ท่ี
สอดคล้องกับพลังงานชุมชม การวางแผนพลังงานระดบัท้องถิ่น พัฒนาพลังงาน
ชุมชน  
 ปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชน  ก าหนดปัญหา  ออกแบบระบบเพื่อแกไ้ข
ปัญญาดา้นพลังงานให้เหมาะสมกบัชุมชน 

5753303 การพัฒนาพลังงานชุมชน 3(2-2-5) 
หลักการของการใช้พลังงานในชนบทพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน

ทางเลือก เทคโนโลยีพลังงานในเรือ่งพลังงานจากชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานน ้า และพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพลังงานชุมชม 
การวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น พัฒนาพลังงานชุมชน  

  ปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชน  ก าหนดปัญหา  ออกแบบระบบเพื่อแกไ้ข
ปัญญาดา้นพลังงานให้เหมาะสมกบัชุมชน 

คงเดิม 

5753304 การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 การส ารวจและตรวจสอบ  เทคนิคการวัด และระเบียบวิธีวิเคราะห์ 
ศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานและการประเมินผลทางเศรษฐกิจ การจัด
การพลังงานในองกรณ์ ระบบไอน้ า ระบบการเผาไหม้ ระบบให้ความร้อน เตาเผา 
ระบบท าความเย็น ระบบอัดอากาศ  ปั๊ม พัดลม การน าความร้อนทีจ่ะทิ้งมาใช้
ประโยชน์ ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน การจัดการพลังงานในโรงงาน อาคาร 
ครัวเรือน 

ย้ายไปอยู่กลุ่มการจัดการพลังงาน เพื่อสอดคล้องกับกลุ่ม
การจัดการพลังงาน 

5754305  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลงังาน  3(2-2-5) 
การส ารวจ การออกแบบ การวิจยั การเลือกปญัหา การก าหนด

จุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการท าวิจัยในแบบต่าง ๆ อีก
ทั้งต้องสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย  และการเขียนรายงานการวจิัย และการ
ประเมินผลการวิจัยด้วย 

ปฏิบัติตามกระบวนการวิจัย โครงงาน โครงการ สอบประเมินผล
งานวิจัย 

5754305 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 
 การส ารวจ การออกแบบ การวิจยั การเลือกปญัหา การก าหนด

จุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการท าวิจัยในแบบต่าง ๆ อีก
ทั้งต้องสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย  และการเขียนรายงานการวจิัย และการ
ประเมินผลการวิจัยด้วย 

ปฏิบัติตามกระบวนการวิจัย โครงงาน สอบประเมินผลงานวิจัย 
 
 
 

คงเดิม 
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 5751103  ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารและการสืบค้น 3(2-2-5) 
 พัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อ

การติดต่อและการสื่อสารการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการ
ติดต่อเช่นการอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสืบค้นและ
การใช้พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่ายๆ ฯลฯ และ
โดยอาศัยการสืบค้น ข้อมูลสนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายข้อมูลสนเทศเป็นต้น 
 ฝึกปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อื่น การ
ให้ข้อมูลและค าแนะน าการสนทนา การแสดงความรู้สึก 

วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ส าหรับการสื่อสารและ
การสืบค้นเปลี่ยนมา
จากวิชาภาษาอังกฤษ
ส าห รั บ เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรมเปลี่ยน 
เป็น และ ย้ายไปเป็น
วิชาเอกบังคับ เพื่อให้
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ วิ ช า
บั ง คั บ มุ่ ง เน้ น ก า ร
สื่อสารและการสืบค้น
ด้านพลังงาน 

 5701202 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
ศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการท างาน 

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการบริหารความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน 
เช่น สภาพแวดล้อม การวางผังโรงงานที่ปลอดภัย การป้องกันอันตรายจาก
เครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการใช้ปั๊มโลหะ การป้องกันอัคคีภัย กฎหมาย
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีท างาน 

เพิ่ ม เพื่ อ เน้ น ค ว าม
ป ล อ ด ภั ย ใ ห้ กั บ
นักศึกษาในการปฏิบัติ 
งาน 
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2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
    1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานพลังงาน  
5752107  วัสดุศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6) 

ศึกษาความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพลังงาน ตัวน าไฟฟ้า ฉนวน 
สารกึ่งตัวน า  เหล็ก คอนกรีต อิฐ ไม้ เป็นต้น การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) การ
ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุพลังงานและความหมาย การศึกษาโครงสร้างในระดับ
จุลภาคและมหภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุพลังงาน กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุพลังงาน และการประยุกต์ใช้วัสดุพลังงานในงานทางพลังงาน 

5752107 วัสดุศาสตร์พลังงาน (3-0-6) 
 ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุพลังงาน ตัวน าไฟฟ้า ฉนวน สารกึ่ง

ตัวน าเหล็ก คอนกรีต อิฐ ไม้ เป็นต้น การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA)คุณสมบัติของ
วัสดุพลังงานและความหมายการศึกษาโครงสร้างในระดับจุลภาคและมหภาคที่
สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุพลังงาน กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลังงาน และ
การประยุกต์ใช้วัสดุพลังงานในงานทางพลังงาน 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
โดยตั ด ค าว่ าศึ กษ า
ออก 

5752108  ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 
พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ไฟฟ้าแสงสว่าง ส่วนประกอบของวงจรแสงสว่าง แหล่งจ่ายไฟฟ้าส าหรับป้อน
แรงดันและกระแส สายไฟ ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดและประเภท
ของหลอดไฟฟ้า โครงสร้างภายในของหลอดไฟ หลอดแอลอีดี ตัวต้านทาน  

ปฏิบัติการออกแบบ ประกอบวงจร ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง    ค านวณหาค่าทางไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุน 

5752108 ไฟฟ้าประยุกต์เพื่อการจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 
 พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ไฟฟ้าแสงสว่าง ส่วนประกอบของวงจรแสงสว่าง แหล่งจ่ายไฟฟ้าส าหรับป้อน
แรงดันและกระแส สายไฟ ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดและประเภท
ของหลอดไฟฟ้า โครงสร้างภายในของหลอดไฟ หลอดแอลอีดี ตัวต้านทาน 
  ปฏิบัติการออกแบบวงจร ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    
ค านวณหาค่าทางไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุน 

เปลี่ยนช่ือรายวิชาให้
เ พื่ อ เ น้ น ก า ร
ประยุกต์ ใช้งานมาก
ขึ้น 

5753103 การถ่ายเทความรอ้น 3(3-0-6) 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการถ่ายเทความร้อน โดยวิธีการน าการ
พา การแผ่รังสี รู้จักการน าความร้อนภายใต้เงื่อนใจของการไหลสม่ าเสมอและการ
ไหลช่ัวขณะการน าความร้อนผ่านผนัง และท่อต่าง ๆ การหาค่าฉนวนความร้อน 
การหาความร้อนภายใต้เง่ือนไขการไหลแบบสม่ าเสมอ ปั่นป่วน และโดยวิธี
ธรรมชาติ การแผ่รังสีตามรูปร่างสถานะคุณสมบัติของสาร การถ่ายเทความร้อน
แบบการพาความร้อน ผลการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่าง 

5753103  การถ่ายเทความร้อน 3(2-2-5) 
 ความรู้พื้นฐานของการถ่ายเทความร้อน โดยวิธีการน าการพา การแผ่

รังสี รู้จักการน าความร้อนภายใต้เง่ือนใจของการไหลสม่ าเสมอและการไหล
ช่ัวขณะการน าความร้อนผ่านผนัง และท่อต่างๆ การหาค่าฉนวนความร้อน การหา
ความร้อนภายใต้เงื่อนไขการไหลแบบสม่ าเสมอ ปั่นป่วน และโดยวิธีธรรมชาติ การ
แผ่รังสีตามรูปร่างสถานะคุณสมบัตขิองสาร การถ่ายเทความร้อนแบบการพาความ
ร้อน ผลการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่าง 

 

-ปรับมีภาคปฏิบัติและ
ปรับปรุ งค าอธิบ าย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กั บ เ นื้ อ ห า วิ ช า 
วิชาการถ่ายเทความ
ร้ อ น มี เ นื้ อ ห า ที่
สามารถมองเป็น 
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           ทดลองปฏิบัติการน าการพา การแผ่รังสีการหาความร้อนภายใต้เงื่อนไข
การไหลแบบสม่ าเสมอ ปั่นป่วนและการไหลช่ัวขณะการน าความร้อนผ่านผนัง 
และท่อต่างๆ ให้ได้รู้จริง ทดลองการถ่ายเทความร้อนแบบการพาความร้อน ผล
การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่าง 

รูปธรรมที่จับตั้งและ
วัดค่าได้  การเรียนรู้
เฉพาะทฤษฏีนักศึกษา
ไม่เห็นภาพชัดเจนเพื่อ
เป็นง่ายต่อการเรียน
การสอนและความ
เข้าใจในเนื้อหาจึงเพิ่ม
การทดลองและปฏิบัติ 

5753105  การอนุรักษ์พลังงาน 3(2-2-5) 
การศึกษาแหล่งพลังงาน ทั้งสามารถน าทดแทนใหม่และ ใช้แล้วหมด

ไปการน าพลังงานออกมาใช้ แปรรูปและการจัดส่งพลังงาน พฤติกรรมการและ
ปัญหาที่เกิดจากการใช้พลังงาน บทบาทผู้บริโภคในการใช้พลังงาน ผลกระทบ
ความเสียหายต่อระบบนิเวศ ชุมชน การผลิตทางการเกษตร และคุณภาพชีวิต การ
ใช้พลังงานท่ีขาดประสิทธิภาพ แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 

ปฏิบัติตรวจสอบและส ารวจการใช้พลังงาน การประเมินการลงทุน 
การติดตามการใช้พลังงาน บทบาทและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานของ
ผู้บริโภค กรณีศึกษาส าหรับโครงการ อนุรักษ์พลังงานท่ีประสบผลส าเร็จ 

5753105 การตรวจประเมินและการอนุรักษ์พลังงาน 3(2-2-5) 
 แหล่งพลังงาน พลังงานทดแทนใหม่และ ใช้แล้วหมดไปการน าพลังงาน

ออกมาใช้ แปรรูปและการจัดส่งพลังงาน พฤติกรรมการและปัญหาที่เกิดจากการใช้
พลังงาน บทบาทผู้บริโภคในการใช้พลังงาน ผลกระทบความเสียหายต่อระบบนิเวศ 
ชุมชน การผลิตทางการเกษตร และคุณภาพชีวิต การใช้พลังงานท่ีขาดประสิทธิภาพ 
แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 

 ปฏิบัติตรวจสอบและส ารวจการใช้พลังงาน การประเมินการลงทุน การ
ติดตามการใช้พลังงาน บทบาทและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานของผู้บริโภค 
กรณีศึกษาส าหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานท่ีประสบผลส าเร็จ 

ปรับ เปลี่ ยน ช่ือจาก
รายวิชาการอนุรักษ์
พลังงานเป็นการตรวจ
ป ร ะ เมิ น แ ล ะ ก า ร
อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น
เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต าม
นโยบายของกระทรวง
พ ลั ง ง า น ที่ มี ก า ร
ด า เนิ น ก า ร ต ร ว จ
ป ร ะ เ มิ น ใ น ภ า ค
อุสาหกรรมและอาคาร
ที่ ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า สู ง เพื่ อ
จัดการด้านพลังงานใน
อาคาร  
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5753106 การวิจัยพื้นฐาน 3(3-0-6) 
ศึกษาเพื่อให้ทราบหลักการ แนวคดิ และประโยชน์ของการท าวิจัย อีก

ทั้งจรรยาบรรณของนักวิจัยที่พึงประสงค์ กระบวนการจดัท าวิจัยและประเภทของ
การท าวิจัย ขั้นตอน  และเทคนิคของการวิจัย การออกแบบ การวิจยั การเลือก
ปัญหา การก าหนดจุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง เครื่องมอืในการท า
วิจัยในแบบต่าง ๆ 

5753106 การวิจัยพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 หลักการ แนวคิดและประโยชน์ของการท าวิจัย อีกทั้งจรรยาบรรณของ

นักวิจัยที่พึงประสงค์ กระบวนการจัดท าวิจัยและประเภทของการท าวิจัยขั้นตอน  
และเทคนิคของการวิจยั การออกแบบ การวิจัย การเลือกปัญหา การก าหนด
จุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการท าวิจัยในแบบต่าง ๆ 

ปรับเปลีย่นค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อเน้น
หลักการคดิการท า
เนินงานวิจัย 

5754109  สัมมนาพลังงาน 3(2-2-5) 
 ศึกษารูปแบบของการสัมมนา ศึกษาปัญหาต่าง ๆ และแนวทางในการ

พัฒนาเกี่ยวกับงานพลังงาน เพื่อน าไปสู่การสร้างงานและโครงการ ศึกษาหลักการ
และวิธีการของการน าเสนอผลงาน การเขียนงานและสรปุผล การประมาณ
ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
ฝึกปฏิบัติการจดัสัมมนาและการน าเสนอผลงานทางด้านพลังงาน 

5754109  สัมมนาพลังงาน 3(2-2-5) 
 ศึกษารูปแบบของการสัมมนา ศึกษาปัญหาต่าง ๆ และแนวทางในการ

พัฒนาเกี่ยวกับงานพลังงาน เพื่อน าไปสู่การสร้างงานและโครงการ ศึกษาหลักการ
และวิธีการของการน าเสนอผลงาน การเขียนงานและสรปุผล การประมาณ
ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

ฝึกปฏิบัติการจดัสัมมนาและการน าเสนอผลงานทางด้านพลังงาน 

คงเดิม 

 5754310  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 อุปกรณ์ไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ออป-

แอมป์ และการน าไปใช้งานในวงจรเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้นวงจรออสซิลเลเตอร์ 
วงจรขยายก าลังแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
             ปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
ออป-แอมป์ และการน าไปใช้งาน 

เพิ่ ม รายวิชา เพื่ อ ให้
นักศึกษาเรียนรู้เรื่อง
ข อ ง ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้ 
ก า ร ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น
ทดแทนเป้าหมายเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ความรู้ด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
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 5754311  คณิตศาสตร์ในงานพลังงาน 3(3-0-6) 
การหาปรมิาณทางเวคเตอร์  การหาปริมาณทางเมตริกซ์  เรขาคณติ

วิเคราะห์และแคลคลูัสเบื้องต้นเพือ่ประยุกต์ใช้หาค่าปริมาณทางพลงังาน 

เ พิ่ ม ร า ย เ พ ร า ะ
คณิ ตศาสตร์มีความ 
ส าคัญต่อรายวิชาอื่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นวิชาวิจัย 
หรือวิชาอื่นๆ ที่ต้องใช้
การค านวณ  อี กทั้ ง
นักศึกษายังน าไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องของ
การท างานวิจัยอีกด้วย 

 5754312  เทคนิคการซ่อมบ ารุงในงานพลังงาน  3(2-2-5) 
 หลักการซ่อมบ ารุงสาเหตุของการเสื่อมสภาพการตรวจสภาพอุปกรณ์

พลังงาน  เครื่องมือเครื่องจักรการวางแผนการซ่อมแซมการควบคุมและการ
ประเมินผลการบ ารุงรักษา 

 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงสาเหตุของการเสื่อมสภาพการตรวจสภาพอุปกรณ์
พลังงาน  เครื่องมือเครื่องจักร 

เพิ่มเพราะต้องการให้
นั ก ศึ ก ษ าส าม า ร ถ
วิเคราะห์อาการเสีย
หรือการซ่อมบ ารุงต่าง 
ๆ ในงานด้านพลังงาน 

 5754111 ธุรกิจพลงังาน 3(2-2-5) 
 สถานการณ์การผลิต และการใช้น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน 

พลังงานทดแทนลักษณะสมบัติ ปริมาณส ารองและเทคโนโลยกีารผลิต การก าหนด
ราคาการซื้อขาย การจัดส่งวิธีการตรวจวัดการใช้ประโยชน์และความปลอดภัย 
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไขควบคุม 

 ปฏิบัติการจ าลองสถานการณ์จริงน าไปคิดวิเคราะห์และน าผลไป
ประยุกต์ใช้ 

เพิ่มเพราะส่งเสริมให้
นักศึกษาพึ่งพาตนเอง
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นักศึกษาต่อยอดธุรกิจ
เพื่ อ เป็ น เ จ้ า ข อ ง
กิจการ 
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2) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีพลังงาน 
5752203 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล  (2-2-5) 

ความหมาย รูปแบบพลังงานชีวมวล ประยุกต์ชีวมวลเพื่อระบบ
พลังงานชุมชนที่ยั่งยืน สารอินทรยี์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ การ
ผลิตพลังงานชีวมวล สารอินทรีย์ตา่ง การเผาไหมเ้พื่อน าไปใช้ในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากฟอสซลิ การน ากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบพลังงานชีวมวล 
ของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต
พลังงานชีวมวล 

ปฏิบัติสร้างและออกแบบระบบพลังงานชีวมวลในรูปแบบต่างๆ การ
หาค่าความร้อนจากเช้ือเพลิงชีวมวลเบื้องต้น กระบวนการแปรรูปวตัถุดิบทาง
การเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้พลังชีวมวลในแหล่งชุมชน 

5752203  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล  (2-2-5) 
 รูปแบบพลังงานชีวมวล ประยุกตชี์วมวลเพื่อระบบพลังงานชุมชนที่

ยั่งยืน สารอินทรีย์ทีเ่ป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ การผลติพลังงานชีว
มวล สารอินทรีย์ตา่งๆ การเผาไหม้เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทดแทน
พลังงานจากฟอสซิล การน ากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบพลังงานชีวมวล ของเหลือ
จากจากอุตสาหกรรมและชุมชน เทคโนโลยตี่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานชีว
มวล 

 ปฏิบัติสร้างและออกแบบระบบพลังงานชีวมวลในรูปแบบต่างๆ การหา
ค่าความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลเบื้องต้น กระบวนการแปรรูปวัตถดุิบทาง
การเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้พลังชีวมวลในแหล่งชุมชน 

ปรับเปลีย่นค าอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับรายวิชา
มากขึ้น 

5752204 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 3(2-2-5) 
โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การแผร่ังสีของดวงอาทิตย์ ค่าคงที่ของการ

แผ่รังสดีวงอาทิตย์ ปริมาณรังสีที่ตกกระทบพ้ืนโลก อุปกรณ์วัดรังสีดวงอาทิตย์ 
ตัวรับรังสดีวงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความ
ร้อนและไฟฟ้า 

ปฏิบัติด้านไฟฟ้า ความร้อน อบแห้ง การวัดรังสดีวงอาทิตย์ ความเข้ม
แสงตกกระทบการซ่อมบ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องท าน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

5752204 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์3(2-2-5) 
 โครงสรา้งของดวงอาทิตย์ การแผร่ังสีของดวง อุปกรณ์วัดรังสีดวง

อาทิตย์ ตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ เทคโนโลยีที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์
และการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนและไฟฟ้า 

ปฏิบัติด้านไฟฟ้า ความร้อน อบแห้ง การวัดรังสดีวงอาทิตย์ ความเข้ม
แสงตกกระทบการซ่อมบ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องท าน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

ปรับค าในค าอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจนและ
เหมาะสมมากขึ้น 
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5752205  เทคโนโลยีพลังงานลม 3(2-2-5) 
การเกิดและรูปแบบต่างๆของพลังงานลม ประวตัิ ความเป็นมาและ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี พลังงานลม ศักยภาพของพลังงานลม ในพ้ืนท่ีต่างๆ
ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานลมชนิด และ ส่วนประกอบของเทคโนโลยีกังหันลม
แบบต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสีย ของเทคโนโลยีพลังงานลม 

ปฏิบัติสร้างและออกแบบกังหันลมชนิดต่างๆ การวดัค่าความเร็วลม 
การซ่อมบ ารุงรักษากังหันลมและอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานลม 

5752205 เทคโนโลยีพลังงานลมและพลังงานน้ า (2-2-5) 
การเกิดและรูปแบบต่างๆของพลังงานลมและพลังงานน้ า ประวตัิ 

ความเป็นมาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี พลังงานลมและพลังงานน้ า ศักยภาพ
ของพลังงานลมและพลังงานน้ า ในพื้นที่ต่างๆทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลม
และพลังงานน้ า และ ส่วนประกอบของเทคโนโลยีพลังงานลมและพลังงานน้ าแบบ
ต่างๆข้อดีและข้อเสยี ของเทคโนโลยีพลังงานลมและพลังงานน้ า 

ปฏิบัติสร้างและออกแบบกังหันลมชนิดต่างๆ การวดัค่าความเร็วลม 
การซ่อมบ ารุงรักษากังหันลมและอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานลม 

น ารายวิชาเทคโนโลยี
พลังงานลมมารวมกับ
วิชาเทคโนโลยี
พลังงานน้ าเพราะ
เนื้อหาบางส่วน
สามารถสอนควบคู่กัน 
 
 
 

5752206  เทคโนโลยีพลังงานน้ า 3(2-2-5) 
ความส าคญั ความหมาย รูปแบบต่าง ๆ ของพลังงานน้ า พลังงาน

หมุนเวียนที่เกี่ยวกับพลังงานน้ าเครื่องจักรกลพลังงานน้ า เทคโนโลยกีารผลิต การ
ควบคุมและกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกับพลังงานน้ าการน าพลังงานน้ ามาใช้
ประโยชน์และประยุกตเ์ข้ากับท้องถิ่น 

ปฏิบัติสร้างและออกแบบระบบพลังงานน้ าชนิดต่างๆ การวดัอัตรา
การไหลของน้ า การประยุกต์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าโดยใช้ระบบพลังงาน
น้ าในแหล่งน้ าชุมชน   
 
 
 
 

5752206  เทคโนโลยีพลังงานน้ า 3(2-2-5) 
ความส าคญั ความหมาย รูปแบบต่าง ๆ ของพลังงานน้ า พลังงาน

หมุนเวียนที่เกี่ยวกับพลังงานน้ าเครื่องจักรกลพลังงานน้ า เทคโนโลยกีารผลิต การ
ควบคุมและกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกับพลังงานน้ าการน าพลังงานน้ ามาใช้
ประโยชน์และประยุกตเ์ข้ากับท้องถิ่น 
ปฏิบัติสร้างและออกแบบระบบพลังงานน้ าชนิดต่างๆ การวดัอัตราม 

คงเด ิ 
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5752207  เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(2-2-5) 
  การประยุกต์ทรัพยากรชีวภาพ กากเหลือของทางการเกษตรหรือของ
เสียอินทรียจ์ากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรที่ควรจะน ามาพัฒนาเป็น
พลังงานในอนาคต เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การสะสมก๊าซ การ
เปลี่ยนเป็นก๊าซ การเผาไหม้ และการย่อยสลาย บทบาทในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ประโยชน์ของชีวภาพในด้านพลังงานได้หลายรปูแบบ แต่รูปแบบท่ีมี
ศักยภาพสูง และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากชีวภาพภายในท้องถิ่น 
      ปฏิบัติสร้างและออกแบบระบบพลังงานชีวภาพ การหาค่าความร้อนจาก
เชื้อเพลิงชีวภาพเบื้องต้น กระบวนการจัดเก็บ ก าจัดสิ่งเหลือใช้ และประยุกต์ใช้
พลังชีวภาพในแหล่งชุมชน 

5752207 เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(2-2-5) 
 การประยุกต์ทรัพยากรชีวภาพ กากเหลือของทางการเกษตรหรือของ

เสียอินทรียจ์ากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรที่ควรจะน ามาพัฒนาเป็น
พลังงานในอนาคต เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การสะสมก๊าซ การ
เปลี่ยนเป็นก๊าซ การเผาไหม้ และการย่อยสลาย บทบาทในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกประโยชน์ของชีวภาพในด้านพลังงานได้หลายรูปแบบแต่รูปแบบท่ีมี
ศักยภาพสูง และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากชีวภาพภายในท้องถิ่น 

 ปฏิบัติสร้างและออกแบบระบบพลังงานชีวภาพ การหาค่าความร้อน
จากเชื้อเพลิงชีวภาพเบื้องต้น กระบวนการจัดเก็บ ก าจดัสิ่งเหลือใช้ และ
ประยุกต์ใช้พลังชีวภาพในแหล่งชุมชน 
 

 คงเดิม 

5752210 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
ไฮโดเจน ไบโอดเีซล เอทานอล นิวเคลียร์ พลังงานใต้พิภพ ความหมาย จุดก าเนดิ 
ประโยชน์และโทษ ผลกระทบ ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีทางเลือก การน าพลังงาน
ทางเลือกมาประยุกต์ใช้ ท้ังในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม 

5752210 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 
             พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า แก๊สชีวภาพ ไบโอดีเซล 
พลังงานความร้อน พลังงานใต้พิภพ และพลังงานนิวเคลียร์ความหมาย จุดก าเนิด 
ประโยชน์และโทษผลกระทบ ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีทางเลือก การน าพลังงาน
ทางเลือกมาประยุกต์ใช้ ทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม  
 ปฏิบัติการ เทคโนโลยีทางเลือก พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานน้ า แก๊สชีวภาพ ไบโอดีเซล พลังงานความร้อน 
 
 
 
 
 
 

ปรับเปลีย่นให้มีปฏบิัติ
และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสม
กับรายวิชา พลังงาน
ทางเลือกจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีนักศึกษาจะต้อง
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
หากไม่ปฏิบัตินักศึกษา
อาจจะมองภาพไม่
ออก 
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5753208  ระบบโฟโตโวลเตอิก 3(2-2-5) 
รู้จักสารกึ่งตัวน าต่าง ๆ  ที่ท าให้เกดิพลังงานไฟฟ้า  เข้าใจหลักการ

เกิดพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าใจเทคโนโลยีทั้งในทางวัสดุและ
โครงสร้าง เช่น การใช้วัสดุชนิดอื่นนอกจากตระกลูซลิิกอน โดยมเีป้าหมายเพื่อ ลด
ต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ PV เพื่อตอบสนองความต้องการ
พลังงานทดแทน 

ปฏิบัติวัดค่าทางไฟฟ้า ออกแบบ  ค านวณ ติดตั้ง ทดสอบ หา
ประสิทธิภาพ การซ่อมบ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

5753208  ระบบโฟโตโวลเตอิก 3(2-2-5) 
 รู้จักสารกึ่งตัวน าต่างๆ  ที่ท าให้เกดิพลังงานไฟฟ้า  เข้าใจหลักการเกดิ

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าใจเทคโนโลยีทั้งในทางวัสดุและ
โครงสร้าง เช่น การใช้วัสดุชนิดอื่นนอกจากตระกลูซลิิกอน โดยมเีป้าหมายเพื่อ ลด
ต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ PV เพื่อตอบสนองความต้องการ
พลังงานทดแทน 

 ปฏิบัติวัดค่าทางไฟฟ้า ออกแบบ  ค านวณ ติดตั้ง ทดสอบ หา
ประสิทธิภาพ การซ่อมบ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

 
 

 

คงเดิม 
 

5753209 เทคโนโลยีการอบแห้ง 3(2-2-5) 
ความหมาย และเทคโนโลยีการอบแห้ง ลักษณะการใช้งานในแต่ละ

ระบบ ระบบท่ีเครื่องอบแห้งท างานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องตากแห้ง
โดยธรรมชาติ ตู้อบแห้งแบบไดร้ับแสงอาทิตย์โดยตรง แบบผสม พลงังานใน
รูปแบบอืน่ ๆ การประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรระดับท้องถิ่นและภมูิภาค 

ปฏิบัติออกแบบและสร้างระบบอบแห้งในรูปแบบต่างๆ การหา
ประสิทธิภาพของระบบ เพื่อประยกุต์ใช้ในแหล่งชุมชน 

5753209  เทคโนโลยีการอบแห้ง 3(2-2-5) 
 เทคโนโลยีการอบแห้งลักษณะการใช้งานในแต่ละระบบ ระบบท่ีเครื่อง

อบแห้งท างานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องตากแห้งโดยธรรมชาติ ตู้อบ
แห้งแบบได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงแบบผสม พลังงานในรูปแบบอ่ืนๆ การ
ประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรระดบัท้องถิ่นและภูมิภาค 

 ปฏิบัติออกแบบและสรา้งระบบอบแห้งในรูปแบบต่างๆ การหา
ประสิทธิภาพของระบบ เพื่อประยกุต์ใช้ในแหล่งชุมชน 
 
 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนสอดคล้อง
และเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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3) กลุ่มวชิาการจัดการพลังงาน 
 5753306  การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม 3(2-2-5) 

รู้จักใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่าง ๆ มาใช้ในงานเกษตรกรรม โดย
ใช้ระบบอบแห้งผลผลติทางการเกษตร เซลล์แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
พลังงานน้ า การลดต้นทุน การเพิม่ก าลังการผลติ 

ปฏิบัติออกแบบระบบพลังงานในภาคเกษตร การแก้ปัญหาและการ
ลดต้นทุนทางการเกษตรจากการจดัการพลังงานโดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ชุมชน 

5753306  การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม 3(2-2-5) 
 รู้จักใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ มาใช้ในงานเกษตรกรรม โดย

ใช้ระบบอบแห้งผลผลติทางการเกษตรเซลล์แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
พลังงานน้ า การลดต้นทุน การเพิม่ก าลังการผลติ 

 ปฏิบัติออกแบบระบบพลังงานในภาคเกษตรการแก้ปญัหาและการลด
ต้นทุนทางการเกษตรจากการจดัการพลังงานโดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน 

คงเดิม 

5754307 การจัดการพลังงานเชื้อเพลิง  3(3-0-6) 
             วัตถุดิบทางการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เช้ือเพลิงด้านเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม ข้ันตอนการด าเนินการ ข้ันตอนการผลิต การจัดเก็บเช้ือเพลิงท่ี
ใช้แล้ว เพื่อความปลอดภยัสูงสุดตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

5754307 การจัดการพลังงานเชื้อเพลิง 3(3-0-6) 
วัตถุดิบทางการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม เชื้อเพลิงด้านเกษตรและ

ภาคอุตสาหกรรม ข้ันตอนการด าเนินการ ข้ันตอนการผลิต การจัดเก็บเช้ือเพลิงท่ี
ใช้แล้ว เพื่อความปลอดภยัสูงสุดตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

คงเดิม 

4) กลุ่มวชิาสารเทศ 

5753402  การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบระบบพลังงาน 3(2-2-5) 
การศึกษาใช้คอมพิวเตอรส์ าหรบัออกแบบระบบพลังงานทดแทนด้วย

ระบบเทคนิค  
ปฏิบัติจ าลองวิเคราะห์ การออกแบบและเศรษฐศาสตร์ การจ าลอง

กางกายภาพของอุปกรณ์พลังงาน วิธีการเชิงตัวเลขและการประมาณค่าเพื่อ
น าไปสู่การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพออปตไิมซ์เซชัน เทคนิคการสร้าง
ภาพ 

5753402 การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบระบบพลังงาน 3(2-2-5) 
การใช้คอมพิวเตอรส์ าหรับออกแบบระบบพลังงานทดแทนด้วยระบบ

เทคนิค  
ปฏิบัติจ าลองวิเคราะห์ การออกแบบและเศรษฐศาสตร์ การจ าลองกาง

กายภาพของอุปกรณ์พลังงาน วิธีการเชิงตัวเลขและการประมาณคา่เพื่อน าไปสู่
การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ประสทิธิภาพออปติไมซเ์ซชัน เทคนิคการสรา้งภาพ 

คงเดิม 

91- 



 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผลการปรับปรุง 

 5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 
ศึกษาพื้นฐานการสืบค้นข้อมลูสารสนเทศเพื่อพัฒนางานทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ความส าคญัของโปรแกรมส าเร็จรูปกับการท างาน 
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นงานส านักงานหรือโปรแกรม

ส าเรจ็รูปเฉพาะทางในงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

เน้นให้นักศึกษามี
พื้นฐานด้านโปรแกรม
ส าเรจ็รูปอ่ืนมากขึ้น 

 5753401 เทคโนโลยีสมาร์ทกริต 3(2-2-5) 
โครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสารเพื่อบริหารจัดการ

การควบคุมการผลิตไฟฟ้าอัจฉริยะระบบส่งไฟฟ้าอัจฉรยิะระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งผลติไฟฟ้าขนาด
เล็กจากพลังงานทดแทนแบบกระจายศูนย์การควบคุมระบบสะสมพลังงานมิเตอร์
อัจฉริยะบ้านและอาคารอัจฉรยิะ 

ฝึกปฏิบัติการควบคมุการผลติไฟฟ้าอัจฉริยะระบบส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าอัจฉริยะการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน 

เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
มากขึ้นเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
ในอนาคต 

 5754313 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2–2–5) 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ ความสมัพันธ์

ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ผัง
งาน โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การด าเนินการทางคณิตศาสตร์และ
ตรรกศาสตร์เชิงตัวเลข กระบวนการการตดัสินใจและการท างานแบบวนรอบ การ
เขียนโปรแกรมย่อยฟังก์ช่ัน และโปรซิเดอร์ ข้อมูลโครงสร้างแบบ อาร์เรย์ไฟล์ การ
สร้างแนวความคดิโดยการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียน โปรแกรมแบบ
วิชวลเบื้องต้น การสร้างแนวความคิดโดยการเขียนโปรแกรมภาษระดับสูง การ
สร้างแนวความคดิ และการออกแบบโปรแกรม และการทดสอบ  

ปฏิบัติการในหัวข้อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

เพิ่มเพื่อเน้น
ความสามารถดา้น
คอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา 
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5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

5704701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1(90) 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอตสาหกรรม เพื่อให้รับทราบลักษณะ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

5754701  การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(90) 
 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอตสาหกรรม เพื่อให้รับทราบลักษณะ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

คงเดิม 

5704702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ 

รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกการวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา  จึงมี
แนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน  

5754702  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 5(450) 
 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ 

รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกการวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา  จึงมี
แนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 

คงเดิม 

5704703 สหกิจศึกษา 6(540) 
             บูรณาการความรู้ทีไ่ด้ศกึษามากับการปฏบิัติงานจริงในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเปน็ระบบ
ร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคดัเลือกนักศึกษา การเตรียม
ความพร้อม การนเิทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกดิทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

5754703  สหกิจศึกษา  (540) 
 บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเปน็ระบบ
ร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคดัเลือกนักศึกษา การเตรียม
ความพร้อม การนเิทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกดิทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

คงเดิม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
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ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษา
ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          ข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่ เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  และต้อง
มีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
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   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (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 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็น
วิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง
โดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาค
เรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
และได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
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(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค า
ร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 ก าร ให้  “I” แ ก่ นั ก ศึ ก ษ าค น ใด  อ าจ ารย์ ผู้ ส อน จะต้ อ งส่ งบั น ทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”
ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล 
ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอน
ไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอน
การลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่
กรณ ี
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับ
การยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) 
จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้
เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่ เคยสอบ
ได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียน
ครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่      มหาวิทยาลัย
ก าหนด  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
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  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้น
เรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 
13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่ เป็นเหตุ
สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 
วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้
บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า         5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียน หลักสูตร       3  ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 
4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20      ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
ที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  
9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60       เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และท่ี  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร  2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร     2  ปี  
สิ้นภาคเรียนที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      เมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3.60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3.60  ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  3.60  แต่ไม่น้อยกว่า  3.25  
ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
“F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณา
ผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  2  ปี  
ไม่เกิน 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 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้าย
ของการสอบปลายภาคเรียน 
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  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21 ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 

---------------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตร
ระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา
โดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับ
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ผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่ าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วย
กิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการ

เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  



- 105 - 
 

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้อง
น าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 
8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสู ตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาด

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่ ๑๔๘/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรระดับปริญญำตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี 

 
 
  เพ่ือให้กำรจัดท ำร่ำงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน ด ำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและเกณฑ์มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๓  อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗    มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีพลังงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีดังนี้  

 ๑. นำยภำคิณ  มณีโชติ  ประธำนกรรมกำร 
        ๒. นำยวรวุฒิ  บุตรดี  รองประธำน 
 ๓. นำงสำวเกยูร   ช่ออัญชัญ กรรมกำร 
    ๔. นำงตฤณศร   สันทับ    กรรมกำร 
 ๕. นำยจำรุกิตติ์   พิบูลย์นฤดมท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗ มกรำคม   ๒๕๕๙ 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก) 

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่ ๓๔๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรวิพำกษ์ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต” 

 
  เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ได้ด ำเนินกำรใช้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.)จ ำนวน ๖  หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตร จ ำนวน ๓ หลักสูตรที่ด ำเนินกำรใช้หลักสูตรสอนครบ ๕ปี แล้ว
เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ที่ก ำหนดให้
หลักสูตรที่เปิดสอนเมื่อครบระยะเวลำกำรเปิดหลักสูตร ๕ปี ให้ท ำกำรปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือทันต่อ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และเพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิ
ปัญญำและกำรเรียนรู้ดังนั้นคณะฯจึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) จ ำนวน ๓ 
หลักสูตร คือ ๑) โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรโลจิสติกส์๒) สำขำวิชำออกแบบและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ๓) สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน  โดยจะด ำเนินกำรประชุมวิพำกษ์ปรับปรุง
หลักสูตรทั้ง ๓ หลักสูตรขึ้นในวันพุธที่ ๒ มีนำคม  ๒๕๕๙ณ ห้องประชุมประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕๐  
พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   
  ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  
๓๑แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้  
  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกและควบคุมกำรด ำเนินกำร
ประสำนงำนกำรจัดประชุมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก  ที่ปรึกษำ 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิสิฐธัญญะวัน   ที่ปรึกษำ 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนำค  ประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์  บุตรพลอย  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์   ปิ่นจุไร  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โยธินป้อมปรำกำร  กรรมกำร 
   อ.พิชิต  พจนพำที    กรรมกำร  
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สฤษณ์ พรมสำยใจ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๑.   ฝ่ำยเลขำนุกำร  ท ำหน้ำที่  ติดต่อประสำนงำน ด ำเนินกำรประชุม   จัดท ำหนังสือ
เชิญ และเอกสำรกำรประชุม  รับลงทะเบียน เคลียร์ใบเสร็จกำรเงิน  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย  ประกอบด้วย 
   ๑.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์   ปิ่นจุไร  หัวหน้ำ 
   ๒.  อ.ธนสิทธิ  นิตยะประภำ   ผู้ช่วย 
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๓.  นำงสำวคัทลียำปัญญำอูด   ผู้ช่วย 
๔.  นำงสำวยุวธิดำพรมสำยใจ   ผู้ช่วย 

  ๒.  ฝ่ำยปฎิคม  ท ำหน้ำที่  ดูแลต้อนรับแขกและผู้มำร่วมงำน  บริกำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้ร่วมประชุม  อ ำนวยควำมสะดวกเรื่องประสำนงำนที่พัก  ประกอบด้วย 
   ๑.  อ.นิวดี  คลังสีดำ    หัวหน้ำ 
   ๒.  อ.จำรุกิตติ์พิบูลนฤดม    ผู้ช่วย 
   ๓.  อ.บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์    ผู้ช่วย 
   ๔.  อ.สำวิตรี  พรหมรักษำ   ผู้ช่วย 
   ๕.  อ.ศศิวรรณ  พลำยละหำร   ผู้ช่วย 
   ๖.  อ.พบพร  เอี่ยมใส    ผู้ช่วย 
   ๗.  ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล    ผู้ช่วย 
  ๓.  ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ ท ำหน้ำที่  ประสำนและจัดสถำนที่กำรประชุม ดูแลและจัด
อุปกรณ์กำรประชุม  ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
   ๑.อ.ธนกิจ  โคกทอง    หัวหน้ำ 
   ๒. อ.อ ำไพ  แสงจันทร์ไทย   ผู้ช่วย 
   ๓.อ.ธงเทพ  ชูสงฆ์    ผู้ช่วย 
   ๔. อ.ธัชชัย  ช่อพฤกษำ    ผู้ช่วย 
   ๕.อ.ภำคิณ  มณีโชติ    ผู้ช่วย 
   ๖. นำยชำญชัย  กำญจนจันทร์   ผู้ช่วย  
   ๗. นำงสำวชมภู  สร้อยเกลียว   ผู้ช่วย 
   ๘. นำงสำวโสภำ  ด ำเนิน    ผู้ช่วย  
  ๔.  ฝ่ำยสวัสดิกำร  ท ำหน้ำที่ จัดอำหำรเครื่องดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย 
   ๑.อ.เสำวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์   หัวหน้ำ 
   ๒. นำงสำวคัทลียำ  ปัญญำอูด   ผู้ช่วย 
   ๓. นำงสำวอัมพร  รอดวิจิตร   ผู้ช่วย 
   ๔. นำงสุพิชำ  พรมสำยใจ    ผู้ช่วย 
   ๕. นำงสำวโสภำ  ด ำเนิน    ผู้ช่วย 
   ๖. นำงสำววำณี   ทิมทอง    ผู้ช่วย 
   ๗. นำงสำวชมภู  สร้อยเกลียว   ผู้ช่วย 
  ๕.  ฝ่ำยวิพำกษ์หลักสูตร  ท ำหน้ำที่  ด ำเนินและร่วมกำรวิพำกษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 
   ๑. ดร.บุญทรัพย์ พำนิชกำร   ประธำนกรรมกำร 
   ๒. ดร.ภูวนำท ฟักเกต ุ    กรรมกำร 
   ๓. อ.อนุสิษฐ ประเสริฐดี    กรรมกำร 
   ๔. ดร.พิทักษ์ มหบุญพำชัย   กรรมกำร 
   ๕. นำงสำวศิวำลัย พิมลลิขิตฤกษ์   กรรมกำร 
               /ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์ 
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   ๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อรอนงค์ แจ่มผล  กรรมกำร 
   ๗. นำยชิติสรรค์  สชีมภ ู    กรรมกำร 
   ๘. นำยต่อทรัพย์  วงศ์เอ้ือย   กรรมกำร 
   ๙. อ.บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์    กรรมกำร 
   ๑๐. นำยกิตติกพัฒน์ชูสุวรรณ   กรรมกำร 
   ๑๑. อ.ธัชชัย  ช่อพฤกษำ    กรรมกำร 
   ๑๒. อ.สำวิตรี  พรหมรักษำ   กรรมกำร 
   ๑๓. อ.พศวีร์ศิริสรำญลักษณ์   กรรมกำร 
   ๑๔. อ.ธงเทพ  ชูสงฆ์    กรรมกำร 
   ๑๕. อ.สมศักดิ์  พวงใส    กรรมกำร 
   ๑๖. นำยสุทธิพงษ์  ทีสมัคร   กรรมกำร 

๑๗. นำยธนพัฒน์  เหมือนอิน   กรรมกำร 
๑๘.นำยพีรพลด ำนงค์    กรรมกำร 
๑๙. นำยธนิตเมยคุณ    กรรมกำร 
๒๐. นำงสำวอำจรีย์สุคติศิริอุดม   กรรมกำร 
๒๑.นำงสำวจีรพร ลำดนอก   กรรมกำร 
๒๒. นำยธนสิทธิ  นิตยะประภำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน ประกอบด้วย 
   ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ประพิธำริ์ธนำรักษ์    ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  ดร.พิสิษฎ์  มณโีชติ    กรรมกำร 

๓.  ดร.บงกช  ประสิทธิ์    กรรมกำร 
   ๔.  น.ส.เกยูร  ช่ออัญชัญ    กรรมกำร 
   ๕.  นำงตฤณศร  สันทับ    กรรมกำร 
   ๖.  อ.เสำวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์   กรรมกำร 
   ๗.  อ.จำรุกิตต์ิพิบูลนฤดม    กรรมกำร 
   ๘.  อ.ภำคิณ  มณโีชติ    กรรมกำร 
   ๙.  ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล    กรรมกำร 
   ๑๐. ว่ำท่ี ร.ต.วรวุฒิ  บุตรดี   กรรมกำร 
   ๑๑.นำยนิตชัยจอดสันเทียะ   กรรมกำร 

๑๒. นำงสำวภคกุลอินทร์งำม   กรรมกำร 
๑๓.นำยอัษฎำงขันชำลี    กรรมกำร 
๑๔.นำยศิลำเถำตะมะ    กรรมกำร 
๑๕. .นำยวรำยุทธพิลึก    กรรมกำร 
๑๖.นำยนัมพลมำลำนนท์    กรรมกำร 
๑๗.นำงสำวนำรีรัตน์แก้วค ำ   กรรมกำร 
๑๘.นำงสำวพิณประกำยอบเชย   กรรมกำร 
๑๙.นำยทศพลทองห่อ    กรรมกำร 
๒๐.อ.นิวดี  คลังสีดำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                                                /หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมประกอบด้วย 
๑. รองศำสตรำจำรย์.ดร.นิรัช   สุดสังข์     ประธำนกรรมกำร 
๒.  ดร.อังกำบ  บุญสูง    กรรมกำร  
๓.  อ.สิงหำ  ปรำรมภ ์    กรรมกำร 
๔.  อ.ทิวำ  แก้วเสริม    กรรมกำร 
๕.  อ.ขุนแผน  ตุ้มทองค ำ    กรรมกำร 
๖.  อ.นภมินทร์  ศักดิ์สง่ำ    กรรมกำร 
๗.  อ.ไชยเชิด  ไชยนันท์    กรรมกำร 
๘.  อ.มนัสพันธ์  รินแสงปิน   กรรมกำร 
๙.  อ.เจษฎำพล  กิตติพัฒนวิทย์   กรรมกำร 
๑๐. ผศ.สฤษณ์  พรมสำยใจ   กรรมกำร 
๑๑. อ.พิชิต  พจนพำที    กรรมกำร 
๑๒. อ.ธนกิจ  โคกทอง    กรรมกำร 
๑๓. อ.พบพร  เอี่ยมใส    กรรมกำร 
๑๔. อ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์   กรรมกำร 
๑๕. อ.อ ำไพ  แสงจันทร์ไทย   กรรมกำร 
๑๖. อ.ศศิวรรณ พลำยละหำร   กรรมกำร 
๑๗. ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี    กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวน้ ำฝน  พื้นด ี   กรรมกำร 
๑๙. นำยสุรศักดิ์  บัวจันทร์   กรรมกำร 
๒๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจุไร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    
ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙ กุมภำพันธ์   ๒๕๕๙ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
 

ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
นายจารุกิตติ์ พิบูลนฤดม ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ประวัติการศึกษา  

ปี   ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2553 วศ.ม. (การจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2551 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
5753304    การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม  3  หน่วยกิต 
5772201    เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ืองานโลจิสติกส์ 3   หน่วยกิต 
5753103    การถ่ายเทความร้อน    3  หน่วยกิต 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
5701401    การออกแบบในงานอุตสาหกรรม    3  หน่วยกิต 
5752205    เทคโนโลยีพลังงานลม     3  หน่วยกิต 
5754307    การจัดการพลังงานเชื้อเพลิง     3  หน่วยกิต 
5753304    การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม  3  หน่วยกิต 
5753103    การถ่ายเทความร้อน    3  หน่วยกิต 

 
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
    -ไม่มี 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
    -ไม่มี 
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นายภาคิณ มณีโชติ ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา  

ปี   ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2554  วท.ม. (พลังงานทดแทน)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2550  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
5704702 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     5  หน่วยกิต 
5752203  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล    3  หน่วยกิต 
5752202  ระบบสะสมพลังงาน     3  หน่วยกิต 
5754109  สัมมนาพลังงาน     3  หน่วยกิต 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 

  5754109  สัมมนาพลังงาน     3  หน่วยกิต 
5751401  เทคโนโลยีสารสนเทศ     3  หน่วยกิต 
5752204  เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์    3  หน่วยกิต 
5752203  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล    3  หน่วยกิต 
5752202  ระบบสะสมพลังงาน     3  หน่วยกิต 
5754109  สัมมนาพลังงาน     3  หน่วยกิต 

  
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
    -ไม่มี 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
ภาคิณ มณีโชติ. (2557). การเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจีของตู้อบแห้งด้วย

รังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบแบบเดิม.  การประชุมสัมนาเชิงวิชาการรูปแบบ
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลจ. ประจวบคีรีขันธ์. 

ภาคิณ มณีโชติ. (2557). การศึกษาผลการเกิดก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  การประชุมสัมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน
ท ด แท น สู่ ชุ ม ชน แห่ งป ระ เท ศ ไท ย  ค รั้ งที่  7. ม ห าวิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลจ. ประจวบคีรีขันธ์.  
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นายวรวุฒิ  บุตรดี  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา  

ปี   ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2553  วท.ม. (พลังงานทดแทน)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2548  วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
5752206 เทคโนโลยีพลังงานน้้า     3  หน่วยกิต 
5753105  การอนุรักษ์พลังงาน     3  หน่วยกิต 
5501001  เทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวัน    3  หน่วยกิต 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
5752108 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการพลังงาน   3  หน่วยกิต 
5751102  เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังงาน   3  หน่วยกิต 
5751101  พลังงานทดแทน     3  หน่วยกิต 
5752206 เทคโนโลยีพลังงานน  า     3  หน่วยกิต 
5753105  การอนุรักษ์พลังงาน     3  หน่วยกิต 

 
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
วรวุฒิ  บุตรด.ี (2557). พลังงานทดแทน. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร. 
วรวุฒิ  บุตรด.ี (2557). การวัดและเครื่องมิอวัดด้านพลังงาน.  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
     - ไม่มี 
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 นายเทพ เกื้อทวีกุล  ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์  
ประวัติการศึกษา  

ปี   ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2555   วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา้)          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2549   วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2546   วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
5712102  คณิตศาสตรว์ศิวกรรมไฟฟ้า     3 หน่วยกิต 
5711102  คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 2      3  หน่วยกิต 
5713204  เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม      3  หน่วยกิต 
5753105  การอนุรกัษ์พลังงาน       3 หน่วยกิต 
5754109  สมัมนาพลังงาน       3  หน่วยกิต 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
5753105  การอนุรักษ์พลังงาน       3 หน่วยกิต 
5754109  สมัมนาพลังงาน       3  หน่วยกิต 
5751101  พลังงานทดแทน       3 หน่วยกิต 
5751401  เทคโนโลยีสารสนเทศ      3 หน่วยกิต 

 
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
เทพ เกื้อทวีกุล. (2557). คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 เทพ เกื้อทวีกุล. (2558). การออกแบบสายอากาศช่องเปิดสองแถบความถี่ส าหรับใช้งาน 

ย่านเครือข่ายท้องถิ่น ไร้สาย . การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7. 27-29 พฤษภาคม 2558. โรงแรม A-one 
the Royal Cruise. ชลบุรี. 

เทพ เกื้อทวีกุล. (2558). การขยายแบนด์วิดท์สายอากาศแบบช่องเปิดแบบแถบกว้างยิ่ง
ส าหรับใช้งานย่านการสื่อสารแบบแถบกว้างยิ่ง . การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7. 27-29 พฤษภาคม 2558. 
โรงแรม A-one the Royal Cruise. ชลบุรี. 



มคอ.2 

- 116 - 
 

 

เทพ เกื้อทวีกุล. (2558). การปรับปรุงสายอากาศแบบช่องเปิดแบบแถบกว้างส าหรับระบบ
การสื่อสารไร้สาย . การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมครั งที่ 1, 24-25 
มิถุนายน  2558, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร . 
กรุงเทพ. 

เทพ เกื้อทวีกุล. (2558). การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูปแอลคู่ส าหรับใช้งานโครงข่าย
ท้องถิ่นไร้สาย. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั งที่ 1, 24-25 มิถุนายน 
2558. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพ. 

เทพ เกื้อทวีกุล . (2558). การออกแบบสายอากาศช่องเปิดสองความถี่ที่ มีแผ่นสตริป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้วิธี FDTD ส าหรับประยุกต์ใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย . 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั งที่  1, 24-25 มิถุนายน 2558. คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพ. 

เทพ เกื้อทวีกุล . (2558). สายอากาศช่องเปิดสองความถี่ส าหรับใช้งานย่านเครือข่าย
ท้องถิ่นไร้สาย. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 
5(1), 33-45. 

เทพ เกื้อทวีกุล. (2558). เทคนิคการขยายแบนด์วิดท์ของสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วย
ท่อน าคลื่นระนาบร่วม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, 13(1), 43-54. 

เทพ เกื้อทวีกุล . (2558). การออกแบบสายอากาศช่องเปิดสองความถี่ด้วยวิธี FDTD 
ส าหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
8(2), 1-16. 

เทพ เกื้อทวีกุล. (2558). การพัฒนาเครื่องดูดควันอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับร้าน
ขายอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (TREC 8). วันที่ ๔ – ๖ 
พฤศจิกายน 2552. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี . 
ปทุมธานี. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

- 117 - 
 

 

นายอัษฎางค์ บุญศรี  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา  

ปี   ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2553  วศ.ม. (วิศกรรมไฟฟ้า)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2548  วศ.บ. (วิศกรรมไฟฟ้า)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
5711101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1   3  หน่วยกิต 
5711103 ฟิสิกส้าหรับวิศวกรรม   4  หน่วยกิต 
5712102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  3  หน่วยกิต 
5713204  เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  3  หน่วยกิต 
5752202  ระบบสะสมพลังงาน   3  หน่วยกิต 
5753103 การถ่ายเทความร้อน   3  หน่วยกิต 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
5752202  ระบบสะสมพลังงาน   3  หน่วยกิต 
5753103 การถ่ายเทความร้อน   3  หน่วยกิต 
5754305 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 3  หน่วยกิต 
5754307  การจัดการพลังงานเชื อเพลิง  3  หน่วยกิต 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
    - ไมมี 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
อัษฎางค์ บุญศรี  และ กิตติศักดิ์   คงสีไพร . (2557). การพัฒนารูปแบบโคมไฟถนนที่

สามารถป้องกันแมลงตกค้างภายในโคม . การประชุมวิชาการเครือข่ าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 . 26-28 มีนาคม 2557. 
มาริไทม์ปาร์คแอนสปารีสอร์ท. กระบี่. 

สุมเจตน์  บุญชื่น  อัษฎางค์  บุญศรี  ไพศาล มุณี สว่าง และสุชาติ  แย้ม เม่น . (2554). 
วิธีตรวจหาการกัดกร่อนบนโพลทิพ . วิศวกรรมสาร คณะวิศวกรรมศาตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2(6). 1-8.  

อัษฎางค์ บุญศรี และคณะ. (2558). การวิเคราะห์หาค่าความต้านทานทางไฟฟ้าเพื่อ
ตรวจวัดระดับความชื้ น ในดิน . 22 ธันวาคม 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร. 
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