
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 



 

ก 

ค ำน ำ 
 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 

ได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยได้ค านึงถึงสภาวะแวดล้อม ท้องถิ่น และที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาและพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม สามารถด ารงชีวิตร่วมกันอย่างสมานฉันท์และเกื้อกูล เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ มีพหุวัฒนธรรมเป็น พ้ืนฐาน ได้แก่ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมมลายู  และ 
วัฒนธรรมจีน ซึ่งมีความจ าเป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามอัตลักษณ์พ้ืนฐานของ
เขตพ้ืนที่สู่การบูรณาการในการแก้ไขปัญหาทางด้านพลังงานของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ในอัตลักษณ์
ของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
วางแผนในการบริหารจัดการทางด้านพลังงาน และมีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น
อุปกรณ์ เครื่องมือ และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้าน
พลังงานที่สอดคล้องบริบทของพ้ืนที่ โดยทั่วไปการใช้พลังงานในปัจจุบันมีการใช้งานมากแต่มี อัตรา
การผลิตได้น้อย ส่งผลกระทบให้เกิดความไม่เพียงพอในการใช้พลังงาน ท าให้ปัจจุบันพลังงาน เป็นที่
ต้องการของสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และด้านการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดสู่นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยอาศัยโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าศึกษาดูงานจากสภาพจริงตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา โดยอาจารย์มีโครงการวิจัยด้านเครื่องมือวัด พลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีการอบแห้ง เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล พลังงานจากเอทานอล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ 
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พลังงานเชื้อเพลิง การจ าลองระบบพลังงาน เป็นต้น 

ในความจ าเป็นของการจัดท าหลักสูตรใหม่ทางด้านพลังงาน โดยมีเหตุจูงใจโดยการส ารวจ
ความต้องการและความสนใจในการเรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทนของนักเรียนและชุมชน ซึ่งอยู่ ใน
ระดับสูงที่อยากให้มีการจัดท าหลักสูตรพลังงานทดแทน โดยบริบทเป้าหมายของหลักสูตรนี้มี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและประเทศ โดยมีช่องทางในการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ในการจัดท า
หลักสูตรใหม่ทางด้านพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความพร้อมในการจัดที่พักอาศัยรองรับ
ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ทางพลังงานทดแทนอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติควบคู่กัน  ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้ 

การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
เฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการประเมินการด าเนินการของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เรื่องแนวปฏิบัติ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  



 

ข 

ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร อาจารย์และ นักเรียน นักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าหลักสูตรนี้ 
 
 
 

 
 (อดุลย์สมาน สุขแก้ว) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

พฤษภาคม 2561 
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สำรบัญ 
 

   หน้ำ 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ค 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 70 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 97 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 98 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 99 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 109 
ภาคผนวก ก ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่  1945/2560 แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ด าเนินงานศึกษาความต้องการจ าเป็นและพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลังงานทดแทน 

111 

ภาคผนวก ข ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3412/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน หลักสูตร
พัฒนา พ.ศ. 2560 

113 

ภาคผนวก ค หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 115 
ภาคผนวก ง ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
119 

ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่องแนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน 
การสอน 

122 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 128 
ภาคผนวก ช ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  
134 

ภาคผนวก ซ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 153 
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที ่10/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 
156 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม2561 

161 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 

165 

ภาคผนวก ฏ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 167 
 



 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
 

หมวดที ่1ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Renewable Energy  
  Technology   

                                   
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานทดแทน) 
  ชื่อย่อ :  วท.บ. (เทคโนโลยีพลังงานทดแทน) 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Renewable Energy Technology) 
   ชื่อย่อ :  B.Sc. (Renewable Energy Technology) 
 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 



2 

 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

6.1 เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561 
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
  เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 

เมือ่วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
6.4 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

ในคราวประชุม ครั้ง 1/2561 เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที ่4/2561 เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 เจ้าของกิจการส่วนตัว เช่น เจ้าของธุรกิจทางด้านพลังงานต่างๆ การจัดการบริหารทาง
พลังงาน เจ้าของธุรกิจพลังงานชีวมวล เจ้าของธุรกิจการผลิตพลังงานเอทานอล เจ้าของ
ธุรกิจการผลิตก๊าซชีวภาพ เจ้าของธุรกิจการผลิตถ่าน เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ 
เจ้าของธุรกิจโรงไฟฟ้าระดับครัวเรือน เป็นต้น 

8.2 ข้าราชการหรือพนักงานราชการในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

8.3 นักวิชาการพลังงานทดแทนตามหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชน 
8.4 นักการจัดการพลังงานทดแทนตามหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชน 
8.5 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน 
8.6 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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8.7 เจ้าหน้าที่วิจัยในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
8.8 นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบงานพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
8.9 ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ทางพลังงานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 
9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 
ปี 

พ.ศ. 

1. นายอดุลย์สมาน สุขแก้ว 
อาจารย์  
1 9599 00035 93 3 

ศศ.ม. (การบริหารการ
พัฒนาสังคม) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม
พลังงาน) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (อาหาร โภชนาการ
และการประยุกต์) 
ศษ.บ. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิ ชั ย  วิ ท ย า เ ข ต
นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 

2560 
 

2558 
 

2553 
2560 

 
2557 
 
2549 

2. นายอีลีหย๊ะ สนิโซ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3 9602 00191 42 6 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2549 
2547 

3. นายอัชมาน อาแด 
อาจารย์ 
3 9407 00015 95 3 

วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 
 
กศ.บ. (เคมี)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ 

2540 
 

2536 
 

4. นายมูซ ามีน สูหลง 
อาจารย์ 
1 9404 00051 08 7 

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 
 

2555 
5. นายภาณุ ไทยนิรมิตร 
อาจารย์ 
3 9005 00045 03 4 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2556 
2551 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
เป็นไปตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีกรอบแนวคิด
ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วนทุกระดับยึด
แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนามีการเชื่อมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งมิติตัวคนสังคมเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในศาสตร์ทางด้านพลังงานที่สามารถประยุกต์ในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการทางพลังงาน และ
การปฏิบัติการทดลองทางพลังงานโดยอาศัยหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน เ พ่ือ
สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้น าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆหรือนวัตกรรม เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของมนุษยชาติและเติมเต็มความรู้  ความเข้าใจ เพ่ือการพัฒนาไปในทิศทางจัดการและ
แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น ซึ่งจุดนี้พลังงานทดแทนจึงมีความส าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือให้ประเทศสามารถปรับตัวและมีการใช้
พลังงานให้เหมาะสม ต่อการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางพลังงานสู่การพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
หลักสูตรใหม่ที่มีการจัดตั้งขึ้นได้มีการค านึงถึงแหล่งทรัพยากรทางพลังงาน สภาวะ

แวดล้อมและที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาและพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถด ารงชีวิตรวมกันอยู่อย่างสมานฉันท์และปรองดองเกื้อกูล
กัน อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมไทย มลายู อาหรับ และจีน 
จ าเป็นต้องมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ที่แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 
บัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มีความรู้และความสามารถทางด้านการจัดการพลังงาน
อย่างเป็นระบบ สามารถประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ทางพลังงานของชาติ อีกท้ังยังเป็นที่ต้องการ
ของสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางพลังงานและการจัด
การบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดสู่สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยอาศัยโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน เพ่ือจัดให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจากสภาพจริงตลอดจนการฝึกงาน
ในสถานประกอบการทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนหรือจัดท าเป็นสหกิจศึกษา 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกจึงต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรองรับการ
แข่งขันทางการศึกษาทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศด้วยการผลิตบุคลากรสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ด้านบุคลากรทางพลังงานทดแทนและนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์หรือทรัพยากรบุคคลที่มีความ
ช านาญทางพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อชุมชน สังคมและท้องถิ่นโดยต้อง
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ สอดคล้องกับแนวนโยบายและวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มุ่งสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ บัณฑิตคุณภาพ และสังคมคุณภาพ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ องค์กรคุณภาพ และสังคมคุณภาพ
การจัดตั้งหลักสูตรใหม่เพ่ือเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้เป็นผู้มีความรู้
และทักษะในศาสตร์ทางพลังงานทดแทน ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กัน เพ่ือให้มีความ
เป็นผู้น าและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
ฐานของการบูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและส่งเสริมการปรับใช้หรือ
บูรณาการองค์ความรู้ทางพลังงานทดแทนต่อการพัฒนา บริหารจัดการ โดยใช้ความรู้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดย

คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ  จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และการเกษตร ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาแกน เปิดสอนโดยสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือก บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนโดยสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน 
รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นวิชา

เลือกและเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนการสอนนั้นบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้องมี
การประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายวิชาการคณะและกองบริการการศึกษา  ในการจัด
รายวิชาและจัดแผนการเรียนที่นักศึกษาในหลักสูตรต้องเรียนโดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างสาขาวิชา เพ่ือก าหนดขอบเขตของเนื้อหาและ
กลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผลทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร และไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มุ่งผลิตบัณฑิตตามรอยศาสตร์พระราชาของใน

หลวงรัชกาลที่ 9  ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆกับสถานการณ์จริง มีความรู้และความพร้อม
ที่จะไปศึกษาต่อในระดับต่างๆ มีการพัฒนาตนเอง มีทักษะและมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ไปสู่การจัดการและพัฒนาองค์กรให้
เจริญมากข้ึน ตลอดจนมีความเป็นผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้น

การศึกษาทางด้านพลังงาน การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีทางพลังงาน เป็นพ้ืนฐาน 
โดยใช้หลักของเหตุและผล ให้เชื่อมโยงกัน โดยอาศัยการสังเกตและทดลอง หรือวิธีการจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ภายใต้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน ามาผนวกกัน ตั้งแต่ในระบบพ้ืนฐาน
ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ที่น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ
และเพ่ือการเติมเต็มปัญญา นอกจากนี้ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมต่างๆทีม่ีความเก่ียวข้องและ/หรือเป็นพื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี 
ชีววิทยา คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์วิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพในด้านการแพทย์แขนงต่างๆ อีกทั้งเป็นวิชาพ้ืนฐานที่น าไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน จนท าให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนต่างๆ อย่างที่โลกเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มีวัตถุประสงค์ใน

การผลิตบัณฑิต ให้มีคุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

1.3.2 มีความรู้พ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้หรือศึกษาต่อทางพลังงานทดแทนหรือศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในระดับท่ีสูงขึ้น  

1.3.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ทางด้านพลังงานไปสู่การแก้ปัญหาและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงาน และการจัดการทางพลังงานได้ 

1.3.4 มีโลกทัศน์กว้าง  มีคุณธรรมจริยธรรม มี เจตคติที่ ดีและศรัทธาต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะพลังงานทดแทน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และท้องถิ่น 

1.3.5 ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

2. แผนการพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. หลั กสู ต ร วิ ทย าศาสตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด
และสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ
และเอกชนร่วมการจัดตั้ง
ห ลั ก สู ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี
พลังงานทดแทน 

2. สร้างความร่วมมือกับองค์กร
หรือหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต
จัดกิจกรรมทางวิชาการ
หรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

3. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
และเอกสารในการจัดตั้ง
ห ลั ก สู ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี
พลังงานทดแทน 

2. เอกสารแสดงความร่วมมือ
จากสถานประกอบการและ
จ านวนโครงการในการจัด
กิจกรรม 

3. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
ก า ร เ ปลี่ ย นแปล งด้ า น
วิชาการในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 
 

1. ติดตามและประเมินผลการใช้
หลั กสู ตรตามตั วบ่ งชี้ ที่
ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

2. ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการเปลี่ยน 
แปลงความต้องการของสังคม
และเทคโนโลยี การเรียนการ
สอนในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตในสถานประกอบการ 
หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

2. รายงานความพึงพอใจใน
ความรู้และความสามารถใน
การท างานของบัณฑิตโดย
เฉลี่ยในระดับดี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอนและการวิจัยเพ่ือ
เพ่ิมความรู้และประสบการณ์
ซึ่งจะส่งผลให้หลักสูตรบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

1. สนับสนุนบุคลากรให้ศึกษา
ต่อ ร่วมประชุมวิชาการ และ
น าเสนอผลงานวิจัยอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การวิ จั ย และ
บริการวิชาการแก่สังคม 

2. จัดหาครุภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์
และสื่อประกอบการเรียน
การสอนที่ เกี่ยวข้องให้ได้
ม าตรฐ านตาม เกณฑ์ ที่
ก าหนด 

3. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษา
ดูงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

1. แผนพัฒนาบุคลากรของ
หลักสูตร  

2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

4. รายงานสรุปรายการครุภัณฑ ์
5. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
6. รายงานสรุปผลการด าเนิน 

งานของหลักสูตร 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 

1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เตรียมความพร้อมด้านการ
ปรับตัวและเทคนิคการ
เรียนรู้ 

2. ม อ บ ห ม า ย อ า จ า ร ย์ ที่
ป รึ กษาติ ดตามผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด 

1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในปีที่ 
2 ไม่น้อยกว่า 75% 

2. จ านวนนักศึกษาสอบผ่าน 
(ระดับคะแนนสะสมไม่ต่ า
กว่า 2.00) ในแต่ละชั้นปีไม่
น้อยกว่า 70% 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  

 ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
 ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม –  เดือนมีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 

คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
2)  ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชา

ยานยนต์  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอ
นิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลีเมอร์ สาขาวิชาเชื่อม
โลหะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 

3) ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล 
สาขาวิชายานยนต์  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลีเมอร์ สาขาวิชาเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 

4) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน 
5) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือตามเกณฑ์

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

1) ขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ 
2) ขาดความรู้พ้ืนฐานและการปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี  

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ พ้ืนฐานวิศวกรรม  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดกิจกรรมสอนเสริมและปรับพ้ืนฐานใหม่ส าหรับนักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 1 ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ  
2) จัดกิจกรรมสอนเสริม ปรับพ้ืนฐานและการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานในรายวิชา ชีววิทยา 

เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ พ้ืนฐานวิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์และการจัดการทางด้านพลังงาน
ทดแทน 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ระดับปริญญาตรี (4) ปี  

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

1) รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 10,000 บาทต่อ
ภาคการศึกษา 

800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 2,700 บาทต่อปี 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

รวมรายรับ 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 
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2) รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
เงินคงคลังร้อยละ 20 181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ร้อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120  หน่วยกิต 
2) โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมี
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                             ไม่น้อยกว่า      15    หน่วยกิต 

1.1) วิชาบังคับ                                                                 12     หน่วยกิต  
1.2) วิชาเลือก                                              ไม่น้อยกว่า        3     หน่วยกิต 

 2)  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                       ไม่น้อยกว่า       6     หน่วยกิต 
 2.1) วิชาบังคับ                                                                 3     หน่วยกิต  

 2.2) วิชาเลือก                                             ไม่น้อยกว่า        3     หน่วยกิต 
3)  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                       ไม่น้อยกว่า      6     หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ                                                                  3     หน่วยกิต 
         3.2) วิชาเลือก                                              ไม่น้อยกว่า        3     หน่วยกิต 
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4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ           3   หน่วยกิต 
 4.1) คณะครุศาสตร์                                                            3   หน่วยกิต 

หรือ 
          4.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           3   หน่วยกิต 
          หรือ 
          4.3) คณะวิทยาการจัดการ            3   หน่วยกิต 
         หรือ 
          4.4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                           3  หน่วยกิต 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต 

1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 

2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3) รายวิชา   

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนดังนี้   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 

1.1) วิชาบังคับ                                                12  หน่วยกิต   
                        5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร               3(3-0-6) 
  Language Thought and Communication 
 5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*                      3(3-0-6)

 Thai for Communication 
 
 5100103  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*             3(3-0-6) 

 Thai for Careers 
 5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                             3(3-0-6) 
  English for Fun 
 5100106   การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์         3(3-0-6) 
  English Usage for Social Network 
 5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
  พัฒนาการเรียนรู้*                                2(1-2-3) 

 English for Communication and 
 Learning Development 
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 5100108  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*                 2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

 5100109   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*                 2(1-2-3)   
English for Communication 2 

 5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                    3(3-0-6) 
  Technology and Media Literacy         

1.2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต      
         5100104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  3(3-0-6)    
         Developments of Thai Speaking and 
   Writing Skills 
         5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)  
              English Communication Skills 
  Development  
         5100111  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                           3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
         5100112  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                        3(3-0-6)  
  Melayu for Communication 
 

2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
2.1) วิชาบังคับ                    3  หน่วยกิต                                                             

 5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
  Well-being 
 5100117  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*                   3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 
 
 

2.2) วิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต  
 5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ       3(3-0-6) 
  Information Technology for 
  Presentation 
 5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*        3(3-0-6) 
  Information Technology in Daily Life 
 5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 

 5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) ___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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 Body Exercise 
 

     5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of 
  Life Development 
 5100121  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)  
       King’s Philosophy for Local 
 Development 
 5100122  ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6)  
    Introduction of Ethics and Wealth    
 5100123  ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
  Beauty of Life      

  5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
  Step to the World 
 5100125   ความจริงของชีวิต*              3(3-0-6) 
  Truth of Life 
 5100126   การพัฒนาตน*                      2(2-0-4) 
  Self Development  
 5100127  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*             3(3-0-6) 
  Aesthetics for Life 
 5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        2(1-2-3) 
  Life and Thai Culture 
              

3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
3.1) วิชาบังคับ                  3  หน่วยกิต                

 5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
    Multiculture  and Peace 

 

3.2) วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต   
      5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6)  
 Life Skill for Society 

 5100131 สังคมภิวัตน์*  3(3-0-6)    
       Socialization 
 
 
 
 

 ___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ      3  หน่วยกิต 

 

4.1) คณะครุศาสตร์  3 หน่วยกิต 
      5100132  ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6)   
  Teachings of King Rama 9 

 หรือ 
4.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

 5100133  วิถีไทย วิถีถ่ิน     3(3-0-6)  
  Thai and Local Ways 

  หรือ 
4.3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 

5100134  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                            3(3-0-6)       
              Young Enterpreneurs 

หรือ  
4.4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 

 5100135  วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   3(3-0-6) 
               Science for Community  

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    84 หน่วยกิต 
  1) วิชาเอกบังคับ    52 หน่วยกิต 
4116101 
 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแคลคูลัสทางเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 
Science Technology and Calculus in Renewable 
Energy Technology 

3(2-2-5) 

4116102 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 
Mathematics and Decision Making for Renewable 
Energy Technology  

3(2-2-5) 

4116103 พืชพลังงานในท้องถิ่น*    
Energy Plant Resource in locality  

   3(2-2-5) 

4116104 พ้ืนฐานจุลชีววิทยาทางพลังงานชีวมวล 2(2-0-4) 
 Fundamental Microbiology of Biomass Energy   
4116105 ปฏิบัติการพ้ืนฐานจุลชีววิทยาพลังงานชีวมวล       1(0-3-0) 
 Fundamental Microbiology of Biomass Energy 

Laboratory  
 

   

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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4116106 กลศาสตร์วิศวกรรมทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Mechanical Engineering for Renewable Energy  
Technology          

3(2-2-5) 

4116209 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 
Computer Application for Technology Renewable 
Energy Technology 

   3(2-2-5) 

4116210 อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Thermodynamics for Renewable Energy Technology 

   3(3-0-6) 

4116211 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 
Thermodynamics Laboratory for Renewable Energy 
Technology 

   1(0-3-0) 

4116212 พลังงานทดแทน 1 
Renewable Energy 1 

   3(2-2-5) 

4116213 เทคโนโลยีชีวภาพทางพลังงานทดแทน 3(2-2-5) 
 Renewable Energy Biotechnology  
4116214 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพลังงานทดแทน 

Renewable Energy Biotechnology Laboratory 
   1(0-3-0) 

4116215 พลังงานทดแทน 2 
Renewable Energy 2 

3(2-2-5) 

4116216 การปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านพลังงาน 
Workshop Practices and Energy Safety 

1(0-3-0) 

4116217 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
Energy Management Technology 

  3(2-2-5) 

4116328 เครื่องมือวัดและระบบควบคุมพลังงาน 
Energy Instrumentation and Control Systems 

3(3-0-6) 

4116329 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบควบคุมพลังงาน 
Energy Instrumentation and Control Systems 
Laboratory 

1(0-3-0) 

4116330  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม* 
Energy Conservation and Management in Building and 
Industry 

    3(2-2-5) 

4116331 การเขียนแบบวิศวกรรมและการออกแบบโรงงาน 
Engineering Drawing and Plant Design 

  3(2-2-5) 
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4116334 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Research Methodology for Renewable Energy 
Technology 

  1(0-2-1) 

4116335 สัมมนาส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Seminar for Renewable Energy Technology 

    2(1-2-3) 

4116448 การวิจัยเฉพาะทางส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Selected Research for Renewable Energy 
Technology 

  3(0-6-3) 

 2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 
4116107 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงาน 

Science of Energy 
3(2-2-5) 

4116108 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
Energy Economics 

 3(2-2-5) 

4116218 เครื่องยนต์เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน 
Alternative Fueled Engine 

 3(2-2-5) 

4116219 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล 
Biofuel and Biomass Technology 

 3(3-0-6) 

4116220 เทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์    
Wind and Solar Energy Technology 

  3(2-2-5) 

4116221 เทคโนโลยีไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
Electric Technology and Biomass Power Plant 

  3(2-2-5) 

4116222 กลศาสตร์ของแข็งและของไหล 
Solid and Fluid Mechanics  

  3(2-2-5) 

4116223 วิศวกรรมเคมีชีวภาพทางพลังงานทดแทน                                       
Biochemical Engineering of Renewable Energy  

  3(3-0-6) 

4116224 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพทางพลังงานทดแทน                           
Biochemical Engineering of Renewable Energy 
Laboratory 

  1(0-3-0) 

4116225 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสมัยใหม่ 
Modern Renewable Energy Technology  

  3(2-2-5) 

4116226 เทคโนโลยีพลังงานน้ าและความร้อนใต้พิภพ 
Hydro and Geothermal Energy Technology 

  2(2-0-4) 

4116227 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
Energy and Environmental Impact 

  3(3-0-6) 
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4116332 

 
งานช่างส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Handcraft for Renewable Energy 

 
3(2-2-5) 

4116333 การพัฒนาพลังงานชุมชน 
Community Energy Development 

   3(2-2-5) 

4116336 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเอทานอล 
Ethanol Fermentation Technology Laboratory 

1(0-3-0) 

4116337 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
Mathematics for Renewable Energy Technology 

1(1-2-0) 

4116338 การวางแผนการทดลองและสถิติประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยี               
พลังงานทดแทน 
Experimental Design and Applied Statistics for 
Renewable Energy Technology 

   2(1-2-3) 

4116339 ปฏิบัติการเครื่องยนต์เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน 
Alternative Fueled Engine Laboratory 

   1(0-3-0) 

4116340 ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ 
Biogas Production System 

    3(2-2-5) 

4116341 ปฏิบัติการระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ 
Biogas Production System Laboratory 

    1(0-3-0) 

4116342 การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ 
Solar Energy Applications 

    3(2-2-5) 

4116343 การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย 
Waste Treatment and Utilization   

3(2-2-5) 

4116344 การแยกและการท าบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
Separation and Purification of Biomolecules 

3(2-2-5) 

4116345 การประยุกต์งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับพลังงาน 
Electronics Application for Energy 

    3(2-2-5) 

4116346 การอบแห้งส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Drying for Renewable Energy Technology 

    3(2-2-5) 

4116347 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรมในท้องถิ่น 
Energy Management in Agricultural Sector in 
locality 

    3(2-2-5) 

4116449 การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 
Fundamental of Heat Transfer for Renewable 
Energy  Technology 

    2(2-0-4) 
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               ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4116450 นาโนเทคโนโลยีพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

Fundamental of Nanotechnology for Renewable 
Energy  Technology 

 2(1-2-3) 

4116451 ความร้อนส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Heat for Renewable Energy Technology 

 2(1-2-3) 

4116452 ระบบสะสมพลังงาน 
Energy Storage System 

 3(2-2-5) 

  2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
4116453 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนและการเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 
Preparation of Professional Experience for 
Renewable Energy  Technology and Preparation of 
Cooperative Education for Renewable Energy  
Technology 
และ 

2 (180) 

4116454 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Professional Experience for Renewable Energy  
Technology 
หรือ 

5(450) 

4116455 สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Cooperative Education for Renewable Energy   
Technology 

 6(600) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.4.1 แผนการศึกษา 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
4116101 
 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
แคลคูลัสทางเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

3(2-2-5) 

4116102 
 

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
ส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน  

3(2-2-5) 

4116103 พืชพลังงานในท้องถิ่น 3(2-2-5) 
รวม 15 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
4116104 พ้ืนฐานจุลชีววิทยาทางพลังงาน

ชีวมวล 
2(2-0-4) 

4116105 ปฏิบัติการพ้ืนฐานจุลชีววิทยา
พลังงานชีวมวล 

1(0-3-0) 

4116106 กลศาสตร์วิศวกรรมทาง
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม 15 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
4116209 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับ

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
3(2-2-5) 

4116210 อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

3(3-0-6) 

4116211 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์ส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

1(0-3-0) 

4116212 พลังงานทดแทน 1 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
4116213 เทคโนโลยชีีวภาพทางพลังงานทดแทน 3(2-2-5) 
4116214 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทาง

พลังงานทดแทน 
1(0-3-0) 

4116215 พลังงานทดแทน 2 3(2-2-5) 
4116216 การปฏิบัติงานและความปลอดภัย

ด้านพลังงาน 
1(0-3-0) 

4116217 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
4116328 เครื่องมือวัดและระบบควบคุมพลังงาน 3(3-0-6) 
4116329 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบควบคุม

พลังงาน 
1(0-3-0) 

4116330 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานใน
อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

4116331 การเขียนแบบวิศวกรรมและการออกแบบ
โรงงาน 

3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม 19 หน่วยกิต 

 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4116334 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

1(0-2-1) 

4116435 สัมมนาส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2(1-2-3) 

วิชาเอกเลือก 14 หน่วยกิต 
รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4116448 การวิจัยเฉพาะทางส าหรับเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

3(0-6-3) 

วิชาเอกเลือก 5 หน่วยกิต 

4116353 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและ
ก า ร เ ต รี ย ม ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ส า ห รั บ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

2 (180) 

รวม 10  หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4116454 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
หรือ 

5(450) 
 

4116455 สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

6(600) 

รวม 5-6 หน่วยกิต 
 

3.4.2 ค าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 
         1.1)  วิชาบังคับ                            ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                                                 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  

ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ 
การฟังและการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด  
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น  
การเล่านิทานพื้นบ้าน  
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Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, 
idea conclusion, expressing ideas for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 
5100102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                                                         3(3-0-6)       
 Thai for Communication 

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา 
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสาร 
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมใน 
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, 
study of problem conditions and its solutions of language used in daily life, 
realizing ethics and awareness of Thai society 

 
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 
 Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจ าวัน  
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 

 
  ___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น  
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 

 
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                                            3(3-0-6) 
   English Usage for Social Network 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและ 
การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความ
คิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying email 
in English 

 
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การ
แนะน าตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสาร 
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูล
เพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุ กรม  บทความ 
หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, reading 
and writing in daily life of various situations such as greeting; leave-taking, self-
introduction and others, requesting, offering help, giving suggestion, describing 
people, objects and places, inquiring and information giving, talking on telephone 
and expressing opinion; development of skills in using tools and resources for 
communicative study such as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communication 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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5100108  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 *     2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions 
of English speaking countries including appropriate social etiquette 

 
5100109   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 * 2(1-2-3) 
 English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์
จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related careers, practice of thinking skills, 
problem solving analyzing and decision making skills for daily life and 
future career 

 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ         3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การ
วิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

 
 
 
 

 
___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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 1.2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย     3(3-0-6)       
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง 
 ๆน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาทใน

การสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for 

both formal and informal occasion, research, knowledge from listening and 
reading from various media, presenting with presentation and writing with 
ethics and moral realization, communication manners, criticizing speaking 
and writing 

 
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)       
 English Communication Skills Development  

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและ
เขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

Listening and speaking in daily-life situations, short message reading 
and writing, non-complicated sentence reading and writing 

 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)      
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์  ขั้น
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 
basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6)       
 Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ข้ันพ้ืนฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
 2.1)  วิชาบังคับ                 3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6)       
 Well-being 

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 

 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6)       
 Science in Daily Life     

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการ
ด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

Energy and its sources, electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment, principles of electrical 
devices, energy for living, human organ systems, heredity, chemical use in 
daily life, using microorganism in food industries, agricultural and industrial 
production managementwith heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

 
 
 
 
 
 
 ___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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 2.2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6)       
 Information Technology for Presentation 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*                     3(3-0-6)       
 Information Technology in Daily Life 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 

 
 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*         3(3-0-6)       
 Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics  
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 

 

5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2)       
 Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร
ร่างกายเพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการ
เลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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Principles of body management, skill practice and basic technique of 
body management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness 
self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, sportsmanship 

 

5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual potential, 
conduct of principles for playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society, injury prevention from sports and basic first aid, 
utilizing sports skill and developing life quality with sports and traditional 
games, personality development promoting leadership 

 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                                   3(3-0-6)       
 King’s Philosophy for Local Development 

 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพ่ือความกินดี
อยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ  
พัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, applying 
the King’s philosophy for community development 

 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย           3(3-0-6)       
 Introduction of Ethics and Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
มีการพัฒนาตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น  

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาด
และการสื่อสาร  

Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business environment, accounting 
and financing, online business, marketing and communication 

 

5100123 ความงดงามแห่งตน   3(3-0-6)       
 Beauty of Life      

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติ
ของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูด
น าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและท างานทีม  
และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง      2(1-2-3)  
 Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว  
การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการ
พูด ค าศัพท์และส านวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในส านักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการน าเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติ
ตนในการท างาน การท างานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview acceptance 
and rejection, telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and 
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5100125 ความจริงของชีวิต*    3(3-0-6) 
 Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ป จจุบันกับโลกวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ 
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง 
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความ
สงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and 
intellectual developing, life and society, moral and ethics development 
based on religious precepts, peaceful life and society, different worldview 
perception, advantages and disadvantages analyzing of worldviews in 
order to find out truth and meaning of life to be a perfect human being 
and leading to a peaceful life and society 

 
5100126 การพัฒนาตน*   2(2-0-4)  
 Self Development  

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 
กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ 
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 

 
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*     3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ ส าคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ เชิงคุณค่าจากการร าลึก 
ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts 
and performance through perception process of value, recognition, 
familiarity which lead to  appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*                                                     2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ 
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, self-
development for the advance in life and career, religious principles 
application to life and career  

 
3)  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                        ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 

         3.1)  วิชาบังคับ                 3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                                                        3(3-0-6)       
 Multiculture and Peace 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความ
เข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งใน
สังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคม
เพ่ือส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่
ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, public 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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consciousness and responsibility towards multiculture society, living 
together in democratic society, right prevention guidelines 

 
3.2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                                                               3(3-0-6)       
 Life Skill for Society 

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว 
ในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ  
การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multicultural understanding, information communication, 
career learning, elder society learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for sustainable development 

 
5100131 สังคมภิวัตน์*    3(3-0-3) 
 Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various dimensions 
including tradition, culture, economics and political affairs 

 
4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                   3  หน่วยกิต 

        4.1)  คณะครุศาสตร ์                                             3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6)       
 Teachings of King Rama 9   

 ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  
สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   
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Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

หรือ 
  

 4.2)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                       3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น      3(3-0-6)       
 Thai and Local Ways 

พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัตลักษณ์- 
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น  วัฒนธรรม 
ด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food, dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from southern-
border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of 
learning restores in local community 

หรือ 
 4.3)  คณะวิทยาการจัดการ                                    3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6)       
 Young Entrepreneurs 

ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ
และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการ
เป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ  
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้  
การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 

 



36 

 

Background and significance of special economic zone, government 
and private policy special economic zone, analysis of guidelines for 
becoming entrepreneurship in special economic zone, concepts and 
theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to become 
entrepreneurship, evaluation of business probability, forming business 
guideline, personal financial planning, income management; expenses, 
savings and debts, spending money for investment, concept and 
preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax benefit, 
ethics and social responsibility, and related laws  

หรือ 
 4.4)  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร           3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น      3(3-0-6)       
 Science for Community   

ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development  
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
  

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
1) วิชาเอกบังคับ 
ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

  77 หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา 

 52 หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

4116101 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแคลคูลัสทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน   3(2-2-5) 
Science Technology and Calculus in Renewable Energy  
Technology          

 ระบบหน่วยและปริมาณทางวิทยาศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ มวลและ
ระบบอนุภาค งาน พลังงานและโมเมนตัม คลื่นและแสง ความร้อนและกฎทางอุณ
หพลศาสตร์ ของไหลเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 
ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย์และชีวโมเลกุล และเคมี
สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม พันธุ
ศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่
ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม เวกเตอร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์และ
การประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธุ์ การประยุกต์แคลคูลัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

 System unit and quantities of science, force and motion, mass 
and particle system, work, energy and momentum, waves and optics, 
heat and the law of thermodynamic, introduction of fluid; Atomic 
structure, chemical bonds, stoichiometry, liquid, solution, chemistry 
equilibrium, acid-base, organic chemistry and biomolecule, 
environmental chemistry; organism, chemistry of life, cell and tissue, 
metabolism, genetics, evolutionary mechanisms, biodiversity, structure 
and function of plant and animal, ecology and behavior; vector, 
functions and graphs, limits and continuity, derivatives and their 
applications, partial-derivative and their applications, integrals and their 
applications, differential equations, applied calculus and computer 
program in renewable energy technology 
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4116102 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน           3(2-2-5) 
Mathematics and Decision Making for Renewable  
Energy Technology 

 ระบบพิกัดและการแปลงสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและ
การประยุกต์ปริพันธ์ การสร้างสมการเพ่ือบ่งบอกลักษณะของอุปกรณ์ทางด้าน
พลังงาน แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ระบบพลังงาน เช่น อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน คอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์ลดความดัน และอุปกรณ์อ่ืนๆ การ
จ าลองสถานการณ์ของระบบพลังงาน เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมของระบบ
พลังงาน การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองแบบระบบพลังงาน  การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการตัดสินใจทางพลังงาน 

Coordinate system and transformation, an ordinary differential 
equation; a partial differential equations and their applications; Integrals 
and their applications, equation fitting for characterization of energy 
equipment, mathematical modeling of energy system components 
such as heat exchangers, compressors, expansion devices, simulation of 
energy systems, optimization techniques for energy systems and use of 
computers for simulation of energy systems,  computer application 
program for decision making of energy   

 
4116103 พืชพลังงานในท้องถิ่น*                                                        3(2-2-5) 

Energy Plant Resource in locality 
 

 ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของแหล่งผลิตที่เหมาะสม วิธีการผลิตและ
ปัญหาในการผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่น กระบวนการผลิตพลังงานจากพืช การวิเคราะห์
ค่าพลังงานจากพืช โดยเน้นพืชที่เป็นวัตถุดิบส าหรับเอทานอล และไบโอดีเซล ได้แก่
อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน สบู่ด า และไม้โตเร็ว  

 

 Potential and suitable environment production area, 
Methodology and problems in raw material production in community, 
Energy plant resource process, Energy plant analysis; which emphasize 
on crops which are the raw materials for ethanol and biodiesel such as 
sugarcane, cassava, oil palm, physic nut and fast growing trees  
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4116104 พื้นฐานจุลชีววิทยาทางพลังงานชีวมวล                                      2(2-0-4) 
Fundamental Microbiology of Biomass Energy 

 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับจุลชีวิต ชนิดของจุลินทรีย์ การจ าแนกหมวดหมู่ เม
เเทบอลิซึม พันธุกรรมของจุลินทรีย์ การเจริญและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ การ
ควบคุมจุลินทรีย์ กระบวนการย่อยสลายทางชีวมวล เทคโนโลยีของการหมัก 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่  

Introduction to microbial life forms; types of microorganism; 
classification; metabolism; microbial genetics; growth and growth factor; 
microbial control; biodegradable of biomass; fermentation technology, 
study excursion 
 

4116105 ปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยาพลังงานชีวมวล                             1(0-3-0) 
Fundamental Microbiology of Biomass Energy Laboratory 
วิชาบังคับร่วม : 4116103 พ้ืนฐานจุลชีววิทยาทางพลังงานชีวมวล 
Co-requisite : 4116103 Fundamental Microbiology of  Biomass Energy  

   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาจุลชีววิทยา เช่น การใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางจุลชีววิทยา การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การก าจัดเชื้อ การ
เพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น เทคนิคในการศึกษาทางจุลชีววิทยา การควบคุม
จุลินทรีย์และการประยุกตจ์ุลินทรีย์ในด้านต่างๆ ทางพลังงานชีวภาพ 

   A laboratory experiments pertaining to lecture course covered 
in microbiology; topics include tools and equipment in microbiology, 
media preparation, sterilization, cultivation of microorganism, 
techniques in microbiology, microbial control and applications in 
bioenergy 
 

4116106 กลศาสตร์วิศวกรรมทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน                        3(2-2-5) 
Mechanical Engineering in Renewable Energy  
Technology          

 การวิเคราะห์แรง สมดุล ความเสียดทาน การประยุกต์สมการสมดุลกับ
โครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง สมการการเคลื่อนที่ กลศาสตร์ของไหล 
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง ความฝืด งานเสมือน 
เสถียรภาพของสมดุล หลักของงานและพลังงาน การกระแทก โมเมนต์ความเฉื่อย
ของมวลและพ้ืนที่ การประยุกต์กลศาสตร์วิศวกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาง
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
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 Force analysis, equilibrium, friction, application of equilibrium 
equation with structure and machine,  center of gravity, equation of 
motion,  fluid mechanics,  kinetics and kinematics of particles,  rigid 
bodies,  stiffness, virtual work, stability of  equilibrium,  principles of 
work and energy, impingement,  moment of inertia of mass and area, 
applied of mechanical engineering and computer program in renewable 
energy technology; study excursion 
 

4116209 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน                3(2-2-5) 
Computer Application for Renewable Energy Tecnology 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาหาผลลัพธ์ทางสถิติที่ใช้ในทาง
พลังงานทดแทน กาสร้างโปรแกรมค านวณหาค่าต่างๆ จากสมการทางพลังงานทดแทน 
ศึกษาวิธีสร้างกราฟและจ าลองปรากฏการณ์ต่างๆ จากสมการทางพลังงานและใช้
โปรแกรมหาผลลัพธ์จากสมการทางพลังงานอ่ืนๆ เช่น โปรแกรมการออกแบบทาง
พลังงาน โปรแกรมการจ าลองทางพลังงาน โปรแกรมแมทแลบ โปรแกรมออริจิน 
โปรแกรมคิวทไีอพล๊อต โปรแกรมไซน์แลบ โปรแกรม R เป็นต้น  กระบวนการวิเคราะห์
เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

Uses computer application to solve statistical, creating a program 
to calculate values from renewable energy equations, learning how to 
create graphs and simulating phenomena from energy  equations, using a 
program to seek for results from other  equations such as energy design, 
energy simulation, MatLab, Origin, QTI plot, SciLab, R and so forth, big data 
analytics for renewable energy technology 

 
4116210 อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน                         3(3-0-6) 

Thermodynamic for Renewable Energy Technology 
   แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกบัเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ 

ก๊าซในอุดมคติ ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ ความดัน 
อุณหภูมิของก๊าซ  ความเร็ว เฉลี่ยของอนุภาค เอนโทรปี  กฎข้อที่สองของ 
อุณหพลศาสตร์ กระบวนการแปรผันกลับได้ กระบวนการแปรผันกลับไม่ได้ วัฏจักร
ของคาร์โนต์ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และการประยุกต์ การประยุกต์หลักการ
ทางอุณหพลศาสตร์ทางพลังงานทดแทน 
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 Basic concept of thermodynamics, the zero law of 
thermodynamics, ideal gas kinetic theory of gas, the first law of 
thermodynamics, the temperature of gas pressure; average speed of 
the particle entropy, the second law of thermodynamics, the variable 
return; variable process irreversible, Carnot's cycle, performance of 
Hainaut engine and applications,  application of thermodynamics in 
renewable energy 

 

4116211 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน              1(0-3-0) 
Thermodynamics Laboratory for Renewable Energy Technology  
วิชาบังคับร่วม : 4101335 อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Co-requisite :4101335 Thermodynamic for Renewable Energy 

Technology 
 การทดลองเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามเส้นของของแข็ง สัมประสิทธิ์

การขยายตัวตามปริมาตร สัมประสิทธิ์การขยายตัวจริงของของเหลว ค่าเพรสเซอร์โค
เอฟฟิเซียนท์ของก๊าซ การวัดปริมาณความร้อน การน าความร้อน การพาความร้อน
เอเดียแบติกก๊าซและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์  การประยุกต์หลักการเกี่ยวกับ 
อุณหพลศาสตร์ทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

Experiment in coefficient of expansion of the solid line, volume 
expansion coefficient; expansion coefficient of the liquid; presser, 
coefficient of gas, measuring the amount of heat, thermal conductivity, 
convection; the adiabatic gas and engine efficiency; application of 
thermodynamics in renewable energy technology 

 
4116212 พลังงานทดแทน 1                                                              3(2-2-5)  
  Renewable Energy 1 

 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาทางพลังงานทดแทน เทคโนโลยีและ
ภาพรวมของแหล่งพลังงานทดแทน การใช้พลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานจากชีวภาพ การจัดการพลังงาน การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

Current situations and trends in renewable energy development, 
technology and an overview of renewable energy sources, renewable energy, 
renewable energy technological including solar, wind, hydro, geothermal, 
nuclear and biomass energy; energy management; study excursion   
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4116213 เทคโนโลยีชีวภาพทางพลังงานทดแทน                                       3(2-2-5) 
Renewable Energy Biotechnology 

 ก า ร ใ ช้ ก ร ะบ ว น ก า ร ท า ง ชี ว ภ า พ ผ ลิ ต พลั ง ง า น ท ด แ ท น จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและกระบวนการแปรสภาพด้วยวิธีการทางฟิสิกส์ เคมี
และชีววิธีของชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานชีวภาพ เชื้อเพลิง
เหลวและแก๊สเชื้อเพลิง พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนจากชีวมวลโดย
กระบวนการสันดาป ไพโรไลซีสและแก๊สซิฟิเคชั่น การผลิตแอลกอฮอล์โดยการหมัก 
แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล แก๊สชีวภาพ พลังงานไฮโดรเจน ผลิตภัณฑ์พลอยได้และ
ผลกระทบของการผลิต พลังงานต่างๆ การน าเสนอและรายงานความก้าวหน้าด้าน
พลังงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 Application of biotechnological techniques in bioenergy 
production; conversion technologies and processes by physical, chemical 
and biological methods of biomass, agriculture and industrial waste into 
bio-energy, liquid and gaseous fuels, Biomass energy, biomass heat energy 
produced by combustion, pyrolysis and gasification processes, production 
of alcohols by fermentation, gasohol, biodiesel, biogas, hydrogen energy, 
energy production byproducts and impacts, presentation and report on 
advancement in bioenergy; study excursion 
 

4116214 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพลังงานทดแทน                          1(0-3-0) 
Renewable Energy Biotechnology Laboratory 
วิชาบังคับร่วม :  4116205 เทคโนโลยีชีวภาพทางพลังงานทดแทน 
Co-requisite :  4116205 Renewable Energy Biotechnology  

การทดลองเกี่ยวกับการใช้กระบวนการทางชีวภาพในการผลิตพลังงาน
ทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและกระบวนการแปรสภาพด้วยวิธีการทาง
ฟิสิกส์ เคมีและชีววิธีของชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงาน
ชีวภาพ เชื้อเพลิงเหลวและแก๊สเชื้อเพลิง พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนจาก 
ชีวมวลโดยกระบวนการสันดาป ไพโรไลซีส และแก๊สซิฟิเคชั่น การผลิตแอลกอฮอล์โดย
การหมัก แก๊สโซฮอล์  ไบโอดีเซล แก๊สชีวภาพ พลังงานไฮโดรเจน ผลิตภัณฑ์ 
พลอยได้และผลกระทบของการผลิตพลังงานต่างๆ 
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 Application of biotechnological techniques in bioenergy 
production; conversion technologies and processes by physical, chemical 
and biological methods of biomass, agriculture and industrial waste into 
bio-energy, liquid and gaseous fuels, biomass energy, biomass heat energy 
produced by combustion, pyrolysis and gasification processes, production 
of alcohols by fermentation, gasohol, biodiesel, biogas, hydrogen energy, 
energy production by products and impacts 
 

4116215 พลังงานทดแทน 2                                                             3(2-2-5) 
Renewable Energy 2 

              การน าความร้อนกลับมาใช้ใหม่ระหว่างสถานะก๊าซกับสถานะก๊าซ 
สถานะก๊าซกับของเหลว และของเหลวกับของเหลว การน าความร้อนจากระบบใช้
แสงสว่างกลับมาใช้ ระบบปั๊มความร้อน ฉนวนความร้อน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ท าโครงการข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและระบบสาธารณูปโภค การค านวณ
พิจารณาการใช้พลังงานร่วมในกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพินธ์การจ าแนก
ชนิดและคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเชื้อเพลิง การทดสอบและการผลิต
เชื้อเพลิงแข็ง เหลว และก๊าซ กระบวนการเผาไหม้ส าหรับเชื้อเพลิง อุปกรณ์และ
เครื่องสันดาปภายใน การท านายอัตราการเผาไหม้ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงของอุตสาหกรรมพลังงานและการ
ป้องกัน กฎหมายพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ด าเนินงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

               Heat recovery in gas to gas phases and gas to liquid phases, heat 
recovery from lighting system, heat pump, Insulator, investment and 
operating cost from heat exchanger network and utility system, calculation 
of energy consumption, co-consumption and energy saving, Pinch 
technology and its applications for co-energy consumption, classifications 
of fuels, physical and chemical characteristics; analysis of fuel composition; 
solis fuel, liquid fuel, gaseous fuel and their productions, combustion of 
fuel; combustion chamber; Internal combustion engines, combustion rate 
prediction, environmental-friendly combustion, Introduction to risk 
assessment in chemical industries; preventative and protective measures 
for industrial safety, energy and environmental and safety related 
regulations; occupational health and safety; study excursion 
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4116216 การปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านพลังงาน                                          1(0-3-0) 
Workshop Practice and Energy Safety  

 หลักการและการใช้เครื่องมือกลในโรงงาน ความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือและวินัยการปฏิบัติงานในโรงงาน ฝึกปฏิบัติงานพ้ืนฐานในโรงงาน  เช่น 
งานตะไบ งานตัด งานเจาะ งานไส งานกลึง  งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า เป็นต้น  การ
ฝึกปฏิบัติการในโรงงาน หลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร
ชนิดต่างๆ การด าเนินงานการตัดเฉือน การเชื่อม ไฟฟ้าการเชื่อมแก๊สการปรับแต่ง 
การด าเนินงานทางไฟฟ้าพ้ืนฐานทางพลังงาน การศึกษาหลักการการป้องกันความ
สูญเสีย ความปลอดภัยเชิงระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และกฎหมายด้าน
ความปลอดภัย  

            Principles and using tools machine in factory; safety in the tools 
and regulation in factories; work shop practice related to basic 
manufacturing process such as filing, cutting, drill welding and gas 
welding., principles and practice of various tools and machines, 
machining operation, arc welding, gas welding, bench work, basic 
electrical operation of energy,  study of loss prevention principle, 
design, analysis, system safety techniques, principles of safety 
management, and safety laws 
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4116217 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน                                                3(2-2-5) 
Energy Management Technology 
              การพัฒนาและการวางแผนการใช้พลังงานของประเทศ สถานการณ์
พลังงาน ปัญหา แผนการและแนวโน้มการใช้พลังงานของโลก ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างราคาและความต้องการพลังงานกับเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐศาสตร์
และความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์ความต้องการและแหล่ง
ผลิต วิธีการวิเคราะห์แบบเข้าและออก โมเดลของการวางแผน  แผนการด้าน
การเงินและการวางแผนด้านพลังงานส ารอง จรรยาบรรณวิชาชีพ ความสมดุลของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้พลังงาน  การประยุกต์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์การจัดสรรการใช้พลังงาน การควบคุมทิศทางนโยบาย
และบทบาทภาครัฐในเชิงรุกต่อการก าหนดทางเลือกอย่างยั่งยืนในการเลือกใช้
พลังงานอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ มาตรการแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 
               Importance of energy to country development and overall 
planning; world energy situation, problems and issues, strategies and 
trends; relationships between pricing structure and energy demand, 
demand and country economic structure; economic and technical 
feasibility of conservation; techniques in demand and supply analysis; 
input–output table analysis; integrated planning framework; financing 
supply strategies, and resource development; professional ethics 
Balance of the growth of economics and energy consumption, the 
economics knowledge in analyzing the allocation of the energy using, 
the gearing of policy direction and the roles of the government 
proactively in determining the sustainable option appropriately and 
systematically, the revision of the of energy consumption options at the 
local, country, and global level 
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4116328 เครื่องมือวัดและระบบควบคุมพลังงาน                               3(3-0-6) 
Energy Instrumentation and Control System 

หน่วยการวัดและเครื ่องมือวัดมาตรฐาน  การป้องกันการรบกวน 
ความปลอดภัย ความเที ่ยงตรงของการวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ
ก าลังไฟฟ้า การวัดความต้านทานฉนวนและความต้านทานการต่อลงดิน  การ
วัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ าและที่ความถี่สูง ทรานสดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก 
การวัดด้วยเทคนิคแบบดิจิทัล สัญญาณรบกวน อัตราส่วนของสัญญาณต่อ
สัญญาณรบกวน เทคนิคการวัดที่ท าให้ความถูกต้องสูงขึ้น  เครื่องมือวัดในโรง
จักรไฟฟ้า การวัดปริมาณทางวิศวกรรมให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าเพื่อใช้
ในการควบคุม  ศึกษาและแสดงการวัดการเคลื ่อนที ่  ความดัน  อุณหภูม ิ 
ความเครียด การไหลของของไหล แรงและแรงบิด การตอบสนองทางพลวัต
ของเครื่องมือวัดในระบบควบคุมพลังงาน 

Units and standard of electrical measurement; instrument 
classification and characteristics; measurement analysis; measurement of 
dc and ac current and voltage using analog and digital instruments; 
power, power factor, and energy measurement; the measurement of 
resistance, inductance, and capacitance; frequency and period/time-
interval measurement; noises; transducers; measuring of engineering 
quantity in electrical signal for control, study and display; measurement 
of motion, pressure,   temperature, strain, fluid flow, forces and torques; 
dynamic response of measuring devices in energy control system 
 

4116329 
  

ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบควบคุมพลังงาน                   1(0-3-0) 
Energy Instrumentation and Control System Laboratory  
วิชาบังคับร่วม : 4116214 เครื่องมือวัดและระบบควบคุมพลังงาน 
Co-requisite : 4116214  Energy Instrumentation and Control System 

การทดลองเกี่ยวกับหน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน การป้องกันการ
รบกวน ความปลอดภัย ความเที่ยงตรงการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า
การวัดความต้านทานฉนวน และความต้านทานการต่อลงดิน การวัดอิมพีแดนซ์ที่
ความถี่ต่ าและที่ความถี่สูง ทรานสดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก การวัดด้วยเทคนิคแบบ
ดิจิทัล สัญญาณรบกวน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน เทคนิคการวัดที่ท า
ให้ความถูกต้องสูงขึ้น เครื่องมือวัดในโรงจักรไฟฟ้า การวัดปริมาณทางวิศวกรรมให้อยู่
ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการควบคุม ศึกษาและแสดงการวัดการเคลื่อนที่  
ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การไหลของของไหล แรงและแรงบิด การตอบสนอง
ทางพลวัตของเครื่องมือวัดในระบบควบคุมพลังงาน 
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A laboratory topic include of Units and standard of electrical 
measurement; instrument classification and characteristics, measurement 
analysis; measurement of dc and ac current and voltage using analog and 
digital instruments; power, power factor, and energy measurement; the 
measurement of resistance, inductance, and capacitance; frequency and 
period/time-interval measurement; noises; transducers; measuring of 
engineering quantity in electrical signal for control, study and display; 
measurement of motion, pressure,   temperature, strain, fluid flow, forces and 
torques; dynamic response of measuring devices in energy control system 

 
4116330 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน

อุตสาหกรรม* 
Energy Conservation and Management in Building and 
Industry 

3(2-2-5) 

 การจ าลองระบบอุปกรณ์ทางความร้อน พินช์เทคโนโลยีระบบการจ่ายและ
การใช้ไอน้ า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบไอน้ า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของระบบสูบน้ า ระบบการจ่ายและการใช้อากาศอัด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
ระบบอากาศอัด การท าความเย็นเพ่ือกระบวนการผลิต กฎหมายและข้อก าหนด
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร การท าความเย็นและปรับ
อากาศในอาคาร คุณภาพของอากาศและการระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ความต้องการการใช้พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานใน
อาคารและพลศาสตร์ความร้อน การได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ร่มเงากันแสงและผล
ของการส่องสว่าง การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร (OTTV และ RTTV) ระบบ
ควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน การใช้
โปรแกรมจ าลองในการวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร 
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 Modeling of thermal equipment, pinch technology, steam 
distribution and utilization, steam system efficiency analysis, pumping 
system efficiency analysis, compressed air distribution and utilization, 
compressed air system analysis, process cooling; laws and regulations 
of energy conservation and energy management in buildings; cooling 
and air-conditioning systems used in buildings; In-door air quality and 
ventilation utility system; electrical and lighting system energy 
requirement and energy consumption in buildings; thermodynamics; 
amount of solar energy gained by buildings;  effects of natural light and 
shading analysis; heat transfer through building envelope (OTTV and 
RTTV); building energy control systems; tools for measurement and 
analysis of building energy consumption;  use of simulation programs in 
analysis of building energy consumption. 
 

4116331 การเขียนแบบวิศวกรรมและการออกแบบโรงงาน                          3(2-2-5) 
Engineering Drawing and Plant Design 

การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ การเขียนแบบชิ้นงานประกอบ การเขียนแบบ
ชิ้นงานเพ่ือสั่งผลิต การก าหนดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบทาง
พลังงานทดแทน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เช่น Solid Work 
Program, Auto CAD Program เป็นต้น 

            3-D drawing, assembly drawing, drawing for producing, definition 
of the composition of renewable energy drawing using computer aid 
drawing such as Solid Work Program, Auto CAD Program etc  
 

4116334 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Research Methodology  for Renewable Energy 
Technology 

1(0-2-1) 

          ความหมาย วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการวิ จัย ประเภทและ
กระบวนการวิจัย การสืบค้นข้อมูล การก าหนดปัญหา ตัวแปรและสมมติฐาน ระเบียบ
วิธีวิจัย สถิติ การวิเคราะห์ การอภิปรายและการลงข้อสรุป การเขียนเค้าโครงและ
รายงานการวิจัย เทคนิคและวิธีการวิจัยเฉพาะทางพลังงาน จรรยาบรรณของนักวิจัย 
ลิขสิทธิ์และการจดสิทธิบัตรงานวิจัย การน าเสนอเค้าโครงวิจัยและรายงานการวิจัย  
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปน็อัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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 Meaning, objectives and aims of research, types of research, 
research methodologies, literature review and problem identification, 
identifying research problems and hypothesis; analytical analysis, 
discussion and conclusion, writing research proposal and research 
report; research technique for specific propose and ethic of researchers; 
patent and research, good writing technique research, oral presentation 
of proposal and research  

 
4116448 
 

สัมมนาส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน                                   2(1-2-3) 
Seminar for Renewable Energy Technology 
         การสัมมนาที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดย
ค้นคว้าบทความหรืองานวิจัยที่เผยแพร่ในหนังสือ วารสารวิชาการ หรือสื่อออนไลน์ 
น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายอย่างมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ แล้วน าเสนอเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 Seminar topics including subject matters in renewable energy for 
community by searching in articles or research paper announced in 
books, journals or online media to analyze and synthesize for 
reasonable discussion following the scientific and engineering method; 
choose presentation in thai and english skills 

 
4116448 
 

การวิจัยเฉพาะทางส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Selected Research for Renewable energy Technology 

3(0-6-3) 
 

ความหมายและความส าคัญของการวิจัย กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทักษะปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห์และการอภิปรายข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

Meaning and significance of research, scientific and technology 
research, practice skill, data analysis and discussion method, statistics 
used for renewable energy technology research 
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 2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4116107 
 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงาน 
Science of Energy Technology 

 3(2-2-5) 

           สภาพการณ์พลังงานปัจจุบันและปัญหาของแหล่งพลังงานประเภทของ
แหล่งพลังงาน เชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
พลังงานใต้พิภพ พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
        The current energy situation and the problems of energy sources, 
this types of energy source; fossil fuels; coal; oil and natural gas; 
geothermal energy; hydropower; wind energy; biomass energy; solar 
energy and nuclear energy; environment energy study 

 
4116108 เศรษฐศาสตร์พลังงาน                                                          3(2-2-5) 

Energy Economics  
         หลักการของความขาดแคลน ทางเลือก การแลกเปลี่ยน และการจัดสรร
ทรัพยากร อุปสงค์อุปทานและบทบาทของราคา ทฤษฎีผู้บริโภค และผู้ผลิต 
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ และ สวัสดิการ การก าหนดราคาจากต้นทุนหน่วย
สุดท้าย หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในโครงการพลังงานต่างๆการ
วิเคราะห์เพ่ือให้ได้ต้นทุนต่ าสุด ต้นทุนจากการเสียโอกาส ความสิ้นเปลืองของ
ทรัพยากร อัตราส่วนลด และมูลค่าปัจจุบัน ราคาจริงของสินค้าและบริการต้นทุน
และประโยชน์ตอบแทนที่เกิดจากปัจจัยอ่ืนที่มิใช่ตัวเงิน และกรรมวิธีการประเมิน 
ความล้มเหลวของกลไกตลาด เนื่องจากปัจจัยอ้อมต่างๆ และสินค้าที่เป็นบริการ
สาธารณะ วิธีและมาตรการแก้ไขปัญหาทางพลังงาน 

 Concepts of scarcity, choice, trade-off and resource allocation. 
Demand and supply, and the role of price; theories of consumers and 
producers, economic efficiency and welfare, and marginal cost pricing; 
cost analysis and return on investment, least cost analysis; opportunity 
cost, resource depletion, discount rate and present value; shadow 
pricing and externalities including evaluation methods; market failures 
due to externalities and public goods; measures to compensate the 
energy problem 
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4116218 เครื่องยนต์เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน                                     3(2-2-5) 
Alternative Fueled Engine 
     เครื่องยนต์เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนเบื้องต้น เทคโนโลยีปรับอากาศยานยนต์ 
การปรับปรุงพัฒนาระบบยานยนต์ การทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยี
ยานยนต์พลังงานผสมผสาน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ 
เทคโนโลยีเครื่องยนต์  เทคโนโลยีการวัดและทดสอบยานยนต์  การประยุกต์
เครื่องยนต์เชื้อเพลิงด้วยพลังงานหมุนเวียน 

 
 
 
 

       Fundamental Alternative Fueled Engine; Automotive Air 
Conditioning Technology; Automotive Technology Testing; Automotive 
Hybrid Technology; Automotive Electrical and Electronic Technology; 
Engine Technology; Vehicle Instrument and Testing Technology; 
Application of Alternative Fueled Engine 
 

4116219 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล                                      3(3-0-6) 
Biofuel and Biomass Technology  
          เทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือการผลิต
และการใช้ประโยชน์จากชีวมวลและพลังงานชีวมวล ศักยภาพของแหล่งพลังงาน 
ชีวมวล เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเหลวชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 
เทคโนโลยี การแปรรูปชีวมวลทางความร้อนเพ่ือการผลิตพลังงาน กรณีศึกษาโรงงาน
น าร่องหรือโรงงานต้นแบบทางเทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์และการตลาด การประเมินผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ของโครงการที่เก่ียวข้อง 
            Biomass and bioenergy technology as the alternatives for 
renewable energy production and utilization of biomass and biomass 
energy, the potential of biomass resources, biomass technology 
conversion, production technology of solid biofuels, production 
technology of liquid biofuels, production technology of biogas fuels, 
thermal conversion technologies for biomass energy, the case studies 
of pilot plants of biomass and bioenergy technology, economics and 
market analysis, and including energy and environmental impact 
assessments 
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4101220 เทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์                                            3(2-2-5) 
Wind and Solar Energy Technology 

พลังงานลม ศักยภาพและสถานภาพการใช้พลังงานลมของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เทคโนโลยีของกังหันลม ประเภทและส่วนประกอบของกังหันลม การ
ประยุกต์งานกังหันลมส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ ศักยภาพและสถานภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ หลักการและเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการผลิตไฟฟ้าและความ
ร้อน ระบบการท าความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบดูดกลืนและดูดซับ 

Wind energy, potentiality and status of using wind energy in 
Thailand and abroad, technology of wind turbine, type and components 
of wind turbines, application of wind turbines for electricity, Fundamentals 
of solar energy, potential and status of solar energy in Thailand and aboard; 
principles and technology of energy, solar energy for electricity and 
thermal and solar absorption and adsorption refrigeration systems 

 

4116221 เทคโนโลยีไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าชีวมวล                                        3(2-2-5) 
Electric Technology and Biomass Power Plant 
         ไฟฟ้าเบื้องต้น หลักการเบื้องต้นของการวัด หน่วยวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า มาตรฐานและการสอบเทียบเครื่องมือวัด การวัดแรงดัน กระแส และ ก าลัง
ของวงจรไฟฟ้า การวัดอิมพีแดนซ์และสนามแม่เหล็ก  ระบบการวัด เซ็นเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ วงจรปรับปรุงสัญญาณ การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิตอล เทคนิคทาง
ดิจิตอลในการวัด  สัญญาณรบกวน เทคนิคในการปรับปรุงอัตราส่วนของสัญญาณ
วัดต่อสัญญาณรบกวนได้แก่ การชีลด์ การกราวด์ และการกรอง การวิเคราะห์ข้อมูล
และความผิดพลาดจากการวัด โรงไฟฟ้าชีวมวล การออกแบบโรงไฟฟ้าชีวมวล การ
จัดการโรงไฟฟ้าชีวมวล เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าชีวมวล เอ็กเซอร์ยี กฏหมายทาง
ไฟฟ้าชีวมวล 
          Fundamental of electric, Fundamentals of measurement; units 
and standard instruments; standard and calibration of electrical 
instruments; voltage, current and power measurements; impedance 
measurement at low and high frequencies, magnetic measurements; 
measurement systems: sensors and transducers, signal-conditioning 
circuits, analog-to-digital converter; digital techniques in measurement; 
noises; signal-to-noise ratio enhancement techniques: shielding, 
grounding, filtering, data analysis and measurement errors,  biomass 
power plant, biomass power plant design, biomass power plant 
management, economic of biomass power plant, exergy, biomass 
power plant laws 



53 

 

4116222 กลศาสตร์ของแข็งและของไหล                                               3(3-0-6) 
Solid and Fluid Mechanics 
         หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัตถุท่ีเปลี่ยนรูปได้ภายใต้การกระท า
ของแรง ความสัมพันธ์ระหว่างแรง หน่วยแรงและการเสียรูปของวัตถุ ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด ทฤษฏีการบิดและการดัดของวัตถุในช่วงยืดหยุ่น
เชิงเส้น ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด หน่วยแรงดัดและหน่วยแรงเฉือนใน
คานและหน่วยแรงรวม ทฤษฎีวงกลมของมอร์และหน่วยแรงรวม ทฤษฎีการวิบัติ
ของวัสดุเบื้องต้น การโก่งของคานโดยวิธีอินติเกรตแรงเยื้องศูนย์ ทฤษฏีเบื้องต้นของ
การโก่ง เดาะของวัตถุรับแรงอัด  การทดสอบวัตถุ  คุณสมบัติของของไหล 
สถิตยศาสตร์ของของไหล สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน สมการการไหลต่อเนื่อง 
การไหลของของไหล การวิเคราะห์ทางมิติ และความเหมือนกัน การไหลในท่อ การ
วัดการไหล การไหลที่ไม่ยุบตัว  
          Introduction to mechanics of deformable bodies; relations 
among loads and deformations; stress-strain relationship; axial loading, 
torsion; bending in elastic range; bending and shearing stresses in 
beams; transformation of stress; Mohr’s circles and combined stress; 
introduction to failure theory; deflection of beams by integration; 
eccentric loading; buckling of compression members; material testing; 
properties of fluid; fluid static; momentum and energy equations; 
equation of continuity and motion; similitude and dimensional analysis; 
flow in pipes; flow measurement; Steady incompressible flow 
 

4116223 วิศวกรรมเคมีชีวภาพทางพลังงานทดแทน                                  3(3-0-6) 
Biochemical Engineering of Renewable Energy 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:   4116210 พลังงานทดแทน1 
Pre-requisite : 4116210 Renewable Energy 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมีชีวภาพ ศาสตร์ชีวพลังงานของจุลินทรีย์ 
จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโต การใช้สารอาหารและการสร้างผลิตภัณฑ์ของ
จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงแบบกะ กึ่งกะ และแบบต่อเนื่อง  แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  การขยายการผลิตและการเก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์ 

Fundamental principles of biochemical engineering; energetics; 
microbial growth kinetics in batch, fed-batch and continuous cultivation; 
mathematical models; bioreactor design; scale up and downstream 
processing 
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4116224 
 

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพทางพลังงานทดแทน                      1(0-3-0) 
Biochemical Engineering of Renewable Energy Laboratory 
วิชาบังคับร่วม : 4116223 วิศวกรรมเคมีชีวภาพทางพลังงานทดแทน 
Co-requisite : 4116223 Biochemical Engineering of Renewable Energy 

ปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชาวิศวกรรมเคมีชีวภาพ (4116223) 
การทดลองเกี่ยวกับสมดุลของมวลและพลังงานระหว่างการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโต การใช้สารอาหารและการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงแบบกะและแบบต่อเนื่อง  การเก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 

A laboratory topics include mass and energy balance of microbial 
growth; kinetics in batch, fed batch and continuous cultivation; 
mathematical models; bioreactor design 
 

4116225 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสมัยใหม่                                         3(2-2-5) 
Modern Renewable Energy Technology 

          เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสมัยใหม่ พลังงานแสงอาทิตย์สมัยใหม่ พลังงาน
ลมสมัยใหม่ พลังงานน้ าสมัยใหม่ พลังงานนิวเคลียร์สมัยใหม่ พลังงานชีวมวล
สมัยใหม่  เทคโนโลยีการหมักเอทานอลสมัยใหม่  การจัดการพลังงานทาง
เศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
ปัจจุบัน การคัดเลือกหัวข้อเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสมัยใหม่ การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

Modern renewable energy technology; modern solar cell energy; 
modern wind energy; modern water energy; modern nuclear energy; 
modern biomass energy; modern ethanol fermentation energy; 
sustainable energy economic management; laws related to the current 
renewable energy industry; selected topics in modern renewable 
energy technology; study excursion 
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4116226 เทคโนโลยีพลังงานน้ าและความร้อนใต้พิภพ    
Hydro and Geothermal Energy Technology 

 2(2-0-4) 

 ประวัติของการพัฒนาไฟฟาพลังน้ า การพัฒนาพลังงานน้ าของประเทศไทย
และของโลกศักยภาพพลังงานน้ า การจ าแนกโรงไฟฟาพลังน้ า สวนประกอบของโรง
ไฟฟา ระบบผลิตไฟฟาพลังน้ าขนาดจิ๋ว สวนประกอบ การออกแบบ การประเมิน
การผลิตไฟฟาดวยพลังงานน้ าขนาดจิ๋วแนวคิดพ้ืนฐานของพลังงานความรอนใตพิภพ 
แหลงความรอนใตพิภพ เทคนิคการส ารวจการประเมินผลและการใชประโยชน การ
จัดการระบบความรอนใตพิภพ กรณีศึกษาของโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ
ในประเทศไทย สถานะของการใชความรอนใตพิภพทั่วโลก 

History of hydropower plant development, hydropower 
development in Thailand and worldwide, hydropower potential, 
hydropower plant classification, hydropower plant components, pico-
hydro power system, components, design and evaluation of pico-hydro 
power system, basic concepts of geothermal energy, geothermal 
sources, exploration techniques, assessment and exploitation, 
geothermal management, case study of geothermal power plant in 
Thailand, worldwide status of geothermal utilization 
 

4116227 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                       3(3-0-6) 
Energy and Environment Impact 

 สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมของเทคโนโลยีพลังงาน เทคนิคการพิจารณาผลกระทบทาง 
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มาตรการ กฏระเบียบ
และขอบังคับดานสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมภายใตความรวมมือ องคการที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและการคาคารบอน กลไกการคาคารบอน กรณีศึกษา 
การค้าคารบอนในประเทศตางๆ 

Environment and climate change, environmental impact 
assessment of energy technology, environmental impact consideration 
techniques, economic and social impacts on environment, measure, 
rule and regulation of environment, cooperation on environmental 
management, organization related on environment and carbon trading, 
carbon trading mechanism, case study on carbon trading in various 
countries 
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4116332 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน                                  3(2-2-5) 
Handcraft for Renewable Energy Technology 
           การเลือกใช้อุปกรณ์ช่างตามมาตรฐานเหมาะสมกับงาน หลักความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง การบ ารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์ช่าง งานช่าง
เบื้องต้น  งานช่างเครื่องยนต์ งานช่างรถยนต์ งานช่างรถจักรยานยนต์ งานช่าง
เครื่องอบแห้ง งานช่างวัสดุลิกโนเซลลูโลสและพอลีเมอร์ งานช่างไฟฟ้า งานช่าง
คอมพิวเตอร์ งานช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานช่างอาคาร งานช่างระบบพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม งานช่างเครื่องปรับอากาศและความเย็น งานช่างซ่อมบ ารุง งานช่าง
อุปกรณ์ทางพลังงาน 
           The selection of technician equipment according to the appropriate 
standards,  Safety in the workplace,  Maintenance and storage of technician 
equipment,  Fundamental handcraft, engine Handcraft, cars handcraft, 
motorcycle handcraft, dryer handcraft, lignocellulose and polymer 
handcraft, electric handcraft, computer handcraft, electronic handcraft, 
building handcraft, energy and environment system handcraft, air 
conditioning and cooling handcraft, maintenance handcraft, energy 
equipment handcraft 

 
4116333 การพัฒนาพลังงานชุมชน 

Community Energy Development  
3(2-2-5) 

การวิเคราะหและแบงประเภทชุมชน หลักและวิธีการเขาถึงชุมชนไทยการ
แกปญหาชุมชน โดยใชพลังงานเปนเครื่องมือ การใชการวิจัยอยางมีสวนรวมใน
ชุมชน หลักการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน 
การสรางโซอุปทานและการเพ่ิมโซมูลคาจากเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน สมการ
พลังงานและสมดุลพลังงาน การใช เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือสรางความรอน
ส าหรับผลิตอาหารและอบแหงผลผลิตในชุมชน การสรางที่อยู อาศัยจากดินและเศษ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ระบบผลิตไฟฟาขนาดเล็กในชุมชน ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

Community classification and analysis, principles and methods 
approaching Thai communities, community problem solving by using 
energy, community participatory action research, community 
technology transfer concept, appropriate energy technology  for 
community, supply chain creation and value added chain from 
community energy technology, energy equation and energy balance ; 
thermal renewable energy technology for community cooking and 
drying, building construction from mud and agricultural waste, 
community small power producer; study excursion 
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4116336 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเอทานอล                                     1(0-3-0) 
Ethanol Fermentation Technology Laboratory 
          ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการหมักเอทานอลพ้ืนฐาน จุลินทรีย์ที่ส าคัญ
ส าหรับการหมักแอลกอฮอล์ การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมเพ่ือใช้ในการ
ผลิตแอลกอฮอล์ กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง การประยุกต์ใช้เอทานอล
ส าหรับการจัดการพลังงานทางเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ 
             Topic include fundamental Ethanol Fermentation Technology;  
microorganisms in alcoholic fermentation; fundamentals of raw material 
selection; alcoholic fuel production; application of ethanol for 
sustainable energy economic management;  regulations related to 
alcohol industries    

  
4116337 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน                    1(0-2-1) 

Mathematics for Renewable Energy Technology 
อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ก าหนด

แนะน า กา รแก ้อน ุพ ัน ธ ์เ บื ้อ งต ้น  แล ะการน า ไป ใช ้ง าน  การอ ุปน ัย เ ช ิง
คณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชัน จ านวนเชิงซ้อน และการประยุกต์   การอินทิเกรตเชิงเลข พิกัดเชิงขั้ว 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง 2 ตัวแปร เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิ 3 
มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้งาน ระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข  

Introduction to line integrals; improper integrals. 
Applications of derivative; indeterminate forms; introduction to 
differential equations and their applications; mathematical 
induction; sequences and series of numbers; Taylor series 
expansion of elementary functions and  applications. Numerical 
integration; polar coordinates; calculus of real -valued functions 
of two variables. Lines; planes; and surfaces in three-dimensional 
space; calculus of real-valued functions of several variables and 
its applications, Numerical method 
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4116338 การวางแผนการทดลองและสถิติประยุกต์ส าหรับเทคโนโลยี             2(1-2-3)                                                    
พลังงานทดแทน                              
Experimental Design and Applied Statistics for Renewable 
Energy Technology 

ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง การ
แจกแจงของสิ่งตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ หลักการออกแบบการทดลอง ระบบการออกแบบการทดลองทาง
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

Fundamental of statistics; probability; random parameter and 
distribution; sample distribution; approximation and hypothesis testing; 
analysis of variance; analysis of co-variance; analysis of regression and 
correlation; experimental design; experimental design system for 
renewable energy technology;  statistical software 
 

4116339 ปฏิบัติการเครื่องยนต์เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน                          1(0-3-0) 
Alternative Fueled Engine Laboratory 

ปฏิบัติการด้านเธอร์โมไดนามิกส์  การถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหล 
การท าความเย็น และระบบปรับอากาศ การแปลงรูปพลังงาน วิศวกรรมยานยนต์
และเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 
เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และจุดระเบิดด้วยการอัด เชื้อเพลิงและทฤษฎี
การเผาไหม้ระบบจุดระเบิด วัฏจักรอุดมคติเชื้อเพลิงอากาศ การซุปเปอร์ชาร์จและ
การไล่ไอเสียสมรรถนะและการทดสอบเครื่องยนต์ สารหล่อลื่น 

 Experimental works in thermodynamics, heat transfer, fluid 
mechanics, refrigeration, air conditioning, energy conversion, 
automotive engineering and internal combustion engines; internal 
combustion engine fundamentals, spark-ignition and compression-
ignition engines, fuels and combustion theory, ignition systems, ideal 
fuel air cycle, supercharging and scavenging, performance and testing, 
lubrication 
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4116340 ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ 
Biogas Production System  

 3(2-2-5) 

 ลักษณะและประเภทของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ค่าทางพลังงาน
ของของเสียจากอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียการเร่ง
ปฏิกิริยาการใช้ประโยชน์และการบ าบัดสารตกค้างจากการผลิตก๊าซ  ชีวภาพ 
คุณสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของก๊าซการพัฒนาและการประยุกต์เทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพส าหรับยานยนต์ 

 Characteristics and types of waste from industrial plants, energy 
value of industrial waste, biogas production process from waste, 
activation of reaction, usage and remedy of waste from biogas 
production, fuel characteristics of biogas, development and application 
of biogas technology for vehicles 

 
4116341 ปฏิบัติการระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ                                        1(0-3-0) 

Biogas Production System Laboratory 
วิชาบังคับร่วม : 4116339 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
Co-requisite : 4116339 Biogas Production System 

ปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชาร ะ บ บ ผ ล ิต ก ๊า ซ ช ีว ภ า พ  
(4116339) การทดลองเกี่ยวกับค่าทางพลังงานของของเสียจากอุตสาหกรรม 
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียการเร่งปฏิกิริยาการใช้ประโยชน์และการ
บ าบัดสารตกค้างจากการผลิตก๊าซ ชีวภาพ คุณสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของก๊าซ
การพัฒนาและการประยุกต์เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับยานยนต์ 

 A laboratory component of the lecture course, Energy 
Instrumentation and Control System (4116339); topic include energy value 
of industrial waste, biogas production process from waste, activation of 
reaction, usage and remedy of waste from biogas production, fuel 
characteristics of biogas, development and application of biogas 
technology for vehicles 
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4116342 การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ 
Solar Energy Applications 

 3(2-2-5) 

 หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน ทฤษฎีเบื้องต้นของสารกึ่งตัวน าและรอยต่อพี-
เอ็น ทฤษฎีเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิด จากปรากฏการณ์โฟโตโวลทาอิค ลักษณะเฉพาะ
ของเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิด วัสดุและเทคโนโลยีการใช้  งานเซลล์แสงอาทิตย์
ภายใต้บรรยากาศโลก การค านวณหาขนาด การพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์ตัวอย่าง
ของ การประยุกตง์านเซลล์แสงอาทิตย์  

Principles of energy conversion, basic theory of semiconductor 
and PN junctions, solar cells caused by photovoltaic effect, 
characteristics of each type of solar cells, materials and technology, 
terrestrial application of solar cells, size computation, economic 
consideration, examples of solar cell applications 

 
4116343 การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย                                 3(2-2-5) 

Waste Treatment and Utilization 
ประเภทและคุณลักษณะของน้ าเสีย ประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ขั้นตอนเบื้องต้นในการบ าบัดน้ าเสีย กระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพทั้งแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การควบคุมและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย และค่าใช้จ่าย กรณีศึกษา 

 Principles associated with waste treatments; source and 
characteristic of wastes; type of waste treatment systems; primary 
wastewater treatment; wastewater treatment processes:  physical, 
chemical and biological processes ( aerobic and anaerobic processes) ; 
waste treatment control; system and cost assessment; case study 

 
4116344 การแยกและการท าบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

Separation and Purification of Biomolecules 
 3(2-2-5) 

 หลักการของกระบวนการแยกและการท าผลิตภัณฑ์ชีวภาพให้บริสุทธิ์ 
กระบวนการตกตะกอน การเหวี่ยงแยก การกรอง การท าให้เซลล์แตก การสกัด  
โครมาโทกราฟี และการตกผลึก เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้ในกระบวนการแยกและเก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์  

 Fundamental methods for separation and purification of 
biological products:  precipitation, centrifugation, filtration, cell 
destruction, extraction, chromatography, and crystallization; novel 
techniques in separation and purification 
 



61 

 

4116345 การประยุกต์งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับพลังงาน                      3(2-2-5) 
Electronics Application for Energy 

แหล่งก าเนิดพลังงาน วงจรแม่เหล็ก หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและ
การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม หลักการของ
เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง วิธีการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
วิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อ
แปลงแบบเฟสเดียวและแบบสามเฟส โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ 
สมรรถนะในสถานะคงตัวและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน า และ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส วิธีการสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวน าและมอเตอร์
ซิงโครนัส การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

 Energy sources, magentic circuits, principles of electromganetic 
and electromechanical energy conversion, energy and co-energy, 
principles of rotating machines, dcmachines, starting method of dc 
motors, spped control methods of dc machines, theory andanalysis of 
single phase and three phase transformers, ac machines construction, 
steady state performance and analysis of induction machines and 
synchronous machines, starting methods of polyphase induction 
motlors and synchronous motors, protection of machines 
 

4116346 การอบแห้งส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Drying for Renewable Energy Technology 

 3(2-2-5) 

 หลักการและพ้ืนฐานการอบแห้ง คุณสมบัติของอากาศชื้นและอากาศแห้ง 
ปริมาณความชื้นวัสดุอบแห้ง คุณสมบัติเชิงความร้อนในวัสดุอบแห้งโครงสร้าง
ภายในของวัสดุอบแห้ง การเคลื่อนที่ของอากาศ การถ่ายเทมวลระหว่างวัสดุอบแห้ง
กับอากาศ ระบบการอบแห้งแบบต่างๆ การอบแห้งเมล็ดพืชอาหารและผลิตภัณฑ์ 
การเก็บรักษาวัสดุที่อบแห้งแล้ว การวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการอบแห้งแบบต่างๆ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ของการอบแห้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการอบแห้งแต่ละชนิดและการ
อบแห้งแบบพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด 
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 Fundamental and basic of drying, wet air and dry air properties, 
humidity in material drying, heat properties for material drying, inside 
structure of material drying, mass transfer between material drying and 
air, various drying system, drying for seed / food and product, material 
drying preservation, energy drying analysis, economic analysis for 
various drying, mathematic model for drying, computer program for 
various drying and special drying for some product 

 
4116347 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรมในท้องถิ่น 

Energy Management in Agriculture Sector in locality 
 3(2-2-5) 

 การจัดการพลังงานขั้นแนะน า การวางแผนเพ่ือการจัดการพลังงานทาง
เกษตรกรร การ ตรวจสอบพลังงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การ
จัดการด้านการท าความร้อน ความเย็น ภาระไฟฟ้าและแสงสว่าง 

Introduction to energy management in agriculture, planning for 
energy management, energy audits, energy efficiency analysis, heating, 
cooling, electrical load and lighting management 
  

4116449 
 
การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Fundamental of Heat Transfer for Renewable Energy 
Technology 

 2(2-0-4) 

 กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การน าความร้อนแบบ
สม่ าเสมอมิติเดี่ยวและหลายมิติ การน าความร้อนแบบไม่สม่ าเสมอมิติเดียว ระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลขเบื้องต้น หลักการพาความร้อน การหาความร้อนแบบบังคับส าหรับการ
ไหลผ่านวัตถุ การหาความร้อนแบบบังคับส าหรับการไหลภายในวัตถุ การเดือดและ
การควบแน่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การแผ่รังสีความร้อน คุณสมบัติและ
กลไกการแผ่รังสีความร้อน วิวแฟคเตอร์ และการแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนระหว่าง
ผิว 

 Fluid Mechanics Introduction to heat transfer, steady heat 
conduction in one and more than one dimension, unsteady heat 
conduction, introduction to numerical method for heat conduction 
problem, principle in heat convection, force heat convection for flow 
through object, force transfer convection for flow inside object, boiling 
and condensation, heat exchangers, heat radiation, properties and heat 
radiation mechanism, view factor and heat exchange between other 
surfaces. 
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4116450 
 

นาโนเทคโนโลยีพื้นฐานส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Fundamental of Nanotechnology for Renewable 
Energy Technology 

2(1-2-3) 

หลักการและการประยุกต์ด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี หลักการของ
เครื่องมือในสเกลระดับนาโน การประยุกต์งานนาโนเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์  
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี และพลังงาน  

Principle and application of nanoscience and nano- technology, 
principle of tools relevant at the nanoscale dimension; application in 
materials; physics; chemistry; biology; electronics; technology and 
energy 
 

4116451 ความร้อนส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Heat for Renewable Energy Technology 

 2(1-2-3) 

แนวคิดเบื้องต้นทางความร้อน อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การขยายตัวเชิง
ความร้อนของสสาร สมบัติทางความร้อนของสสาร การวัดปริมาณความร้อน การ
ถ่ายโอนความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร ก๊าซอุดมคติและก๊าซจริงทาง
พลังงานทดแทน 

Basic concept of heat;  temperature and measurement of 
temperature, thermal expansion of matter; thermal properties of 
matter; measurement of heat; heat transfer; phase transition; Ideal 
gases and real gases in renewable energy 
 

4116452 ระบบสะสมพลังงาน 
Energy Storage System 

3(2-2-5) 

 การถายเทความรอน ระบบสะสมพลังงานความรอนส าหรับโรงไฟฟา
พลังงานความรอน แสงอาทิตย ตัวกลางสะสมพลังงานความรอนอุณหภูมิสูง ระบบ 
การชารจและดิสชารจพลังงานความรอน สมการของระบบการสะสมพลังงาน
ความรอนและการสรางแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การสูญเสียพลังงาน ความร
อนของระบบสะสมพลังงานความรอน เทคโนโลยีและประสิทธิภาพของการสะสม
พลังงานความรอน 

Heat transfer, high thermal energy storage system for solar 
thermal power plant, high thermal energy storage media, thermal 
energy charging and discharging system, thermal energy storage 
equation and mathematical model, thermal loss of thermal energy 
storage system, technology and efficiency of thermal energy storage 
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 3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า   7  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4116353 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Preparation of Professional Experience for Renewable 
Energy Technology and  Preparation of Cooperative  
Education for Renewable Energy Technology 

2(180) 
 

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้าน
การวางตัว การปรับตัว การสื่อสาร การใช้ทักษะปฏิบัติการ ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณลักษณะบุคคลที่เหมาะสมกับวิชาชีพความหมาย 
สหกิจศึกษา การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานและอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
พัฒนาอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ์ ทักษะการท างาน 
การตัดสินใจ การประเมินตนเองและการก าหนดเป้าหมายทางเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

Preparation of students before taking professional practice; posing; 
adaptation; communication; skill of laboratory; characteristic and opportunity 
of career; development of individual personality of profession; meaning of 
cooperative education; counseling about work and career; personality 
and; career development; writing jobs application; interview skill; career 
skill; decision-making; self-assessment and targeting in renewable 
energy technology 
 

4116454 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน            5(450) 
Professional Experience for Renewable Energy Technology 

ฝึกปฏิบัติงานด้านพลังงานทดแทนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนโดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์
ในสถานการณ์จริง 

Field experience of renewable energy or related fields in public 
offices or private sectors for using knowledge from theory and practice 
courses to apply in real field 
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4116455 สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Cooperative Education for Renewable Energy 
Technology 

   6(600) 

ฝึกงานทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ เพ่ือเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ ในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีโครงงาน
อิสระ มีการก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน นักศึกษาต้องท าบันทึกการท างาน
ประจ าวัน น าเสนอผลงานโดยสัมมนาหลังฝึกงาน 

Work training of renewable energy technology in establishment 
with period at least 16 weeks to learning and practical learning in 
organization, assigned tasks as in independent project, clearly target, 
recording daily work, presentation in seminar after training 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2561 2562 2563 2564 2565 

1.นายอดุลยส์มาน  
สุขแก้ว 
อาจารย์  
1 9599 00035 93 3 

ศศ.ม. (การบรหิาร
การพัฒนาสังคม) 
วศ.ม. (เทคโนโลยี
วิศวกรรมพลังงาน) 
 
วท.ม. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพ) 
วท.บ. (อาหาร 
โภชนาการและการ
ประยุกต์) 
ศศ.บ. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)
วท.บ. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพ) 

 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 
 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ทุ่ง
ใหญ่) 

2560 
 

2558 
 
 

2553 
 

2560 
 
 

2557 
 

2549 
 

15 15 15 15 15 

2. นายอีลีหย๊ะ สนิโซ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3 9602 00191 42 6 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร-์
ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2549 
 

2547 

15 15 15 15 15 

3. นายอัชมาน อาแด 
อาจารย ์
3 9407 00015 95 3 

วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 
 
กศ.บ. (เคมี)  

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์  
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ วิทยาเขต
ภาคใต้ 

2540 
 

2536 
 

15 15 15 15 15 

4. นายมูซ ามีน สหูลง 
อาจารย ์
1 9404 00051 08 7 

วท.ม. (ฟิสิกส์
ประยุกต)์ 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2558 
 

2555 

15 15 15 15 15 

5. นายภาณุ ไทยนริมติร 
อาจารย ์
3 9005 00045 03 4 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย
ลักษณ์ 

2556 
 

2551 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.ดร.ดาริกา จาเอาะ 
อาจารย ์
 

ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
 
วท.ม. (ฟิสิกส์พอลีเมอร์) 
 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)  
(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2558 

 
2552 

 
2547 

15 15 15 15 15 

2.ดร.สุนติย์ โรจนสุวรรณ 
อาจารย ์
 

ปร.ด. (นาโนวิทยาและ
นาโนเทคโนโลยี) 
 
วท.ม. (การสอนฟิสิกส์) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
(ฟิสิกส์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2556 

 
 

2532 

2525 

12 12 12 12 12 

3.ดร.ซันวานี  จิใจ  
อาจารย ์
 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 
(เกียรตินิยมอันดบัสอง) 

มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ ์

2558 
 

2549 
 

2546 

15 15 15 15 15 

4.นางสาวไซนะ มเูล็ง 
อาจารย ์
 

วท.ม. (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2556 
 

2552 

15 15 15 15 15 

5.นางสาวพูรกอนนี สา
และ 
อาจารย ์
 

M.SC. (Agricultural 
Microbiology)  
วท.บ. (ชีววทิยา
ประยุกต์)  

Aligarh  Muslim 
University ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏยะลา 

2556 
 

2553 

15 15 15 15 15 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
           ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น มีการบูรณาการความรู้ที่
เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมมี
มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมีระเบียบวินัยตรงเวลา 
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เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้มีความกล้าในการแสดงออก และน า
ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นชอบ มีการนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยอาจารย์นิเทศที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนการฝึกสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้ฝึกแบบสหกิจศึกษา สามารถแก้ปัญหาในองค์กรตามที่มอบหมายหรือเป็นโครงงานวิจัย 
เสมือนเป็นบุคลากรประจ าของสถานประกอบการนั้นๆ โดยอาศัยหลักวิชาที่ศึกษา มีการนิเทศและ
ติดตามผลโดยอาจารย์นิเทศท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
 การท าโครงการวิจัยเฉพาะทาง ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางพลังงานทดแทนที่
นักศึกษาสนใจและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผู้ท าวิจัยไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 เรื่อง 
มีการศึกษาเอกสารอ้างอิง เขียนเค้าโครงวิจัย ก าหนดขอบเขต วางแผนและทดลองอย่างเป็นระบบ 
จัดท ารายงานวิจัยเป็นรูปเล่มส่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามรูปแบบและระยะเวลาที่
ก าหนด  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
วิจัยเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่นักศึกษาสนใจ สามารถ

ก าหนดหัวข้อ อธิบายความส าคัญที่มาของหัวข้อวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยหรือการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ก าหนดขอบเขต วางแผนและออกแบบการวิจัย ด าเนินการทดลองด้วย
จรรยาบรรณของนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และส าเร็จผล
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฐานวิศวกรรม มีความ

เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานประจ าห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือวิเคราะห์หลักทางพลังงาน
ทดแทน  และมีจรรยาบรรณการท าวิจัยที่ดี  ผลงานวิจัยที่ได้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในอาชีพการ
งานหรือเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3(0-6-3) หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 ก าหนดวันและเวลาให้ค าปรึกษาในเวลาเรียนวิชาวิจัยเฉพาะทางพลังงานทดแทน 
5.5.2 เตรียมหลักฐานการให้ค าปรึกษา เช่น แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการวิจัย 

แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา 
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5.5.3 มีหนังสือ เอกสารอ้างอิง วารสารที่เกี่ยวข้อง และวิทยานิพนธ์ด้านพลังงาน
ทดแทนหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ให้ศึกษาในส านักวิทยบริการอย่าง
เพียงพอหรือตามแหล่งข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน  

5.5.4 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปรับปรุงให้
ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษามีเครื่องมือทางพลังงาน
ทดแทนและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอนและท าวิจัยเฉพาะ
ทางพลังงานทดแทน โดยคณะกรรรมการประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ในสาขา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนจะประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ในกรณีที่เครื่องมือ
ส าหรับงานวิจัยนั้นๆ ไม่มีที่สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
พิจารณาจากความส าเร็จในผลงานวิจัย ได้แก่ ความเข้าใจในเนื้อหา ทักษะการ

ปฏิบัติการ ความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ ความสม่ าเสมอและจรรยาบรรณในการท าวิจัย จัดการ
สอบโดยน าเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมซึ่งมีคณะกรรมการสอบวิจัยเฉพาะทางไม่น้อยกว่า 4 คนต่อ1 
เรื่องที่ด าเนินการวิจัย 

 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาในหลักสูตรสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์รวมทั้งการให้บริการวิชาการต่อชุมชนเพ่ือให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมี
ความรู้อย่างต่อเนื่องไปในอนาคตดังนี ้
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
มีจิตอาสา  
 
 

- จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ภาคปฏิบัติในชุมชน  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน เรียนรู้การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม  

มีทักษะการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล 

- จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและเหมาะสม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
- มอบหมายงานในลักษณะโครงงาน ศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง และน าเสนอผลงาน  
 
 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น

ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนร่วมกัน  เช่น  
การเข้าห้องเรียน การส่ง
งาน และการอยู่ร่วมกัน
ในหมู่คณะตลอดจนการ 
แต่งกายตามระเบียบของ  
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความส าคัญของ
ความ ซื่อสัตย์ใน
งานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษา
ท างาน เพ่ือสาธารณะ
เป็นกลุ่ม  จัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน/องค์กร
ภายนอก 

4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒน 
ธรรมไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้น     
     เรียนและ ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้

ตรงเวลาการแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานที่เป็น
ความรู้ความสามารถของตนเองโดยไม่
แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงาน
บุคคลอ่ืนตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการ
สอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
จิตอาสา  หรือจิตส านึกสาธารณะ  เช่น 
การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การ
สอนในห้องเรียน  การเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟ  
เครื่องปรับอากาศ   พัดลม ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่  แสดงออกถึง   
     ความรักและความ ภูมิใจในความเป็น 
     ไทย 
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2.2  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์
ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1)   ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดย 
     ให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และ 
     เน้นการปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ 
     ในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
     ด้วย ตนเอง และน ามาแลกเปลี่ยน   
     เรียนรู้กับ เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 
3)   ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
     และ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 
     ในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดย 
     ใช้หลักการและ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
     โดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ  
     หรือศึกษาดูงาน 
5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 
    โดยการจัดท าโครงการ 

1) ประเมินผลจากการท า 
แบบฝึกหัด การสอบ การ
ท ารายงาน  และการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการ
อภิปรายในชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  

 
2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหา
และตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้าง ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ 

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองและก าหนด เป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็น ระบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
การท ากรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
น าเสนอเป็นงานเขียน และฝึกพูดใน 
โอกาสต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงโดย 
การจัดท าโครงการ 

 

1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
ให้ศึกษา  ค้นคว้า การเขียน 

    รายงาน  และแฟ้มสะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจนของ

ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ 
กรณีศึกษา  หรือการทดสอบ
โดยใช้การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค โดยข้อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล ง า น 
ในเชิงแนวคิดสร้างสรรค ์
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้า

คิด  กล้ าแสดงออกในสิ่ งที่
ถูกต้อง 

2)  มีความสามารถในการปรับตัว  
    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง 
    เหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน 
    ก า ร เ ป็ นพล เมื อ งที่ ดี  แล ะ 
    สามารถเป็นที่ พ่ึงของตนเอง 
    และสังคมได ้

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
    ส่งเสริมให้ เกิดบรรยากาศการท างาน 
    เป็นกลุ่ม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้   
     นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันใน 
     ชั้นเรียน 
3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง 
    บุคคล และความรับผิดชอบ 
4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการที่มี 
     ประโยชน์ ต่อสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการ 
    ท างาน กลุ่มการน าเสนอ 
    งานตามกลุ่มที ่ได้รับ 
    มอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก 
     การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
     ในชั้นเรียน  
3)  สังเกตการท างานร่วมกัน 
    ของนักศึกษาในห้องเรียนใน 
    การร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการท ากิจกรรม 
     ของ โครงการ 

 
2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้  
    การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ  
    เขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ 
     บุคคลอื่น 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
     ให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศและการสื่อสารได้ 
    หลากหลายรูปแบบ 
3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้  
     ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้การค้นคว้า   
     วิเคราะห์ข้อมูล  และน าเสนอได้อย่าง 
    เหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 
     การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์ 
    ข้อมูลการท ารายงานและ 
    กิจกรรมในห้องเรียน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความซื่อสัตย์สุจริตและ

มีจริยธรรม 
2) มีระเบียบวินัยตรงต่อ

เวลาและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 

3) มีจิตส านึกและตระหนัก
ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

4) เคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

5) มีจิตสาธารณะ 

6) ก่อนเริ่ ม เ รี ยนมีการชี้ แจ ง
ข้อตกลงเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตและมีจริยธรรม 

7)  มีการแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ถึงข้อปฏิบัติ ในการเข้ าชั้น
เรียน 

8) อธิบายถึงจรรยาบรรณทาง
วิทยาศาสตร์ 

9) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะข้อผิดพลาด 

10) ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเกิด
ความตระหนักในเรื่ องจิ ต
สาธารณะ 

1) มีการตรวจตารางบันทึกผล
ข้อมูลจากการทดลองของ
นักศึกษา 

2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของ
นักศึกษาทุกรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษามีวินัยและตรงต่อ
เวลามีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายระหว่าง
ภาคเรียน 

3) ปร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมในการปฏิบัติการ
ทดลอง 

4) สังเกตและบันทึกพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

3. มีการตรวจสอบความเป็น
ระเบียบของห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือ 

 

2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางพลังงาน
ทดแทนและเทคโนโลยี
ทางพลังงาน 

2) มีความรู้พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี สามารถ
น ามาบูรณาการกับศาสตร์
ทางพลังงานทดแทนได้ 

 

จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดีทุก
รายวิชา 
1) ให้ความรู้ทางหลักการและ

ทฤษฎีทางเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

2) ใช้กลยุทธ์ Problem-Based-
Learning, Brain base 
learning  และใช้วิธีและ
รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน
ให้เหมาะสม 

1) ใช้วิธีสอบวัดความรู้ 
2) ประเมินจากการแก้โจทย์

ปัญหา 
3) ประเมินผลการน าเสนอหน้า

ชั้นเรียนเป็นรายกลุ่ม 
4) ประเมินผลจากชิ้นงานให้

สามารถน าไปประยุกตไ์ด้จริง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิ ชาการด้ านพลั งงาน
ทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง 

4) มีความสนใจพัฒนาความรู้ทาง
พลังงานทดแทน และมีความ
รอบรู้ ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

3) นักศึกษาค้นคว้าความรู้อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ในหัวข้อที่ท า
โครงการวิจัยเฉพาะทาง 

4) ใช้กลยุทธ์Project-Based-
Learning Brain base learning  
และใช้วิธีและรูปแบบการสอน
แบบผสมผสานให้เหมาะสม (ใช้
วิธีการใช้ในชั้นเรียนที่
หลากหลาย และใช้รูปแบบการ
สอนผ่านสื่ออีเลิร์นนิ่ง) 

 

 
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบและมีเหตุมีผลตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดย
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นฐาน 

2) สามารถน าความรู้ทาง
พลังงานทดแทนและ
เทคโนโลยีไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

3) มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้ทาง
พลังงานทดแทนจากแหล่ง 
ข้อมูลต่างๆที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องเพ่ือการน าไปสู่
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

1) ใช้กลยุทธ์ Brain base learning  
และใช้วิธีและรูปแบบการสอน
แบบผสมผสานให้เหมาะสม (ใช้
วิธีการใช้ในชั้นเรียนที่หลากหลาย 
และใช้รูปแบบการสอนผ่านสื่ อ 
อีเลิร์นนิ่ง) 

2).ใช้กลยุทธ์ Brain base learning  
และใช้วิธีและรูปแบบการสอน
แบบผสมผสานให้เหมาะสม (ใช้
วิธีการใช้ในชั้นเรียนที่หลากหลาย 
และใช้รูปแบบการสอนผ่านสื่ อ 
อีเลิร์นนิ่ง) 

3) ใช้กลยุทธR์esearch-Based-
Learning Brain base learning  
และใช้วิธีและรูปแบบการสอนแบบ
ผสมผสานให้เหมาะสม (ใช้วิธีการใช้
ในชั้นเรยีนที่หลากหลาย และใช้
รูปแบบการสอนผ่านสื่ออีเลิร์นนิ่ง) 

1) ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก
ผลงานของนักศึกษา 

2) ประเมินผลจากการ
สั ง เกตการท างาน
ร่วมกันตามคู่มื อที่
ก าหนดให้และตรวจ
ผลความผิดพลาด
จากการทดลอง 

3) ประเมินจากรายงาน
วิจัยการน าเสนอและ
การซักถาม 
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีภาวะผู้น าโดยสามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนในฐานะผู้น าและ
สมาชิกที่ดีสามารถสื่อสารกับกลุ่ม
ค น ที่ ห ล า ก ห ล า ย อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กรสามารถช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกต่ อการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆใน
กลุ่ มทั้ ง ในฐานะผู้ น าหรื อ
ผู้ร่วมงานที่ด ี

3) สามารถปรั บตั ว ให้ เข้ ากั บ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
ได้อย่างเหมาะสม 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มีการท างานกลุ่มการท างาน
ที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นเพ่ือ
ส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

2) ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนผู้เรียนกับผู้สอนและกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3) จั ด กิ จ ก ร รม ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นั กศึ กษาน าความรู้ ท า ง
พลังงานทดแทนไปประยุกต์
กับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1) การสังเกตผู้ เรียนในการ
แสดงบทบาทของการเป็น
ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม ใ น
สถานการณ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 

2) สังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
การท างานร่วมกัน 

3) ประเมินผลจากการท า
กิจกรรมด้านการประยุกต์
ความรู้ทางฟิสิกส์ในชุมชน
ท้องถิ่น 

 
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินผล 

1) สามารถประยุกต์ความรู้
ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
แ ล ะ ส ถิ ติ เ พ่ื อ ก า ร
วิเคราะห์ประมวลผลแปล
ความหมายของข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
เ พ่ื อใช้ แก้ ปัญหาและ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

2) มีทักษะในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
พูด การฟังและการเขียนได้
อย่ างเหมาะสมกับกลุ่ ม
บุ ค ค ล ต่ า ง ๆ ทั้ ง ใ น ว ง
วิชาการและวิชาชีพรวมถึง
ชุ ม ช น ทั่ ว ไ ป โ ด ย ก า ร

1) ฝึกการแสดงผลข้อมูลโดยใช้
สถิ ติ พ้ื นฐานที่ จ า เป็ นทา ง
พลังงานทดแทนเพ่ือน าไปใช้
ในปฏิบั ติ ก ารทดลองและ
โครงการวิจัย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง
การพูดการฟังและการเขียน
ในกลุ่มผู้เรียนระหว่างผู้เรียน
แ ล ะ ผู้ ส อ น แ ล ะ บุ ค ค ล ที่
เกี่ ยวข้องในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

1) ประเมินผลจากการแปล
ความหมายข้อมูล 

2) ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ต า ม
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แบบสังเกตและแบบ
ประเมินทักษะการพูดการ
น าเสนอโครงการวิจัยการ
อภิ ป ร ายและการ เ ขี ยน
รูปเล่มวิจัย 

3) ตรวจสอบความถูกต้องใน
การแก้โจทย์ปัญหา 

4) ตรวจสอบจากการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียนและการตอบ
ค าถาม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินผล 
น า เ สนอราย ง านวิ จั ย
สัมมนาโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

3) มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้
ภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
เพ่ือการค้นคว้าได้ดี 

4)  สามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็ บ
ร ว บ ร ว ม  สื บ ค้ น แ ล ะ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ ์

การสื่ อ สา รที่ ห ลากหลาย
รูปแบบและวิธีการเช่นฝึกการ
เขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในสัมมนาวิชาการ 

4) ก าหนดหัวข้อให้ผู้เรียนมีการ
ค้นคว้ า โ ดย ใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศ 

 
3 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) 

3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
     2. ความรู้ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.ทักษะทางปัญญา 
    1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ อย่าง   
        เหมาะสม 
    2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
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    3)  มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและ  ก าหนด 
เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2)  มีความสามารถในการปรับตัวควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน การเป็นพลเมืองที่ดี และ สามารถเป็นที่พ่ึงของ

ตนเองและสังคมได ้
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3)  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ  

น าเสนอข้อมูล 
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  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
.1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู ้

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

 
ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   

ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100123 ความงดงามแห่งตน                   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   

 
 

ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 



 

81 

 

 
   

 
 

   
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   

 
 

ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 
 

 

20 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม 

2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ 

4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

5) มีจิตสาธารณะ 

2. ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีทาง

พลังงาน 
2) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ

น ามาบูรณาการกับศาสตร์ทางพลังงานทดแทนได ้
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านพลังงานทดแทนได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
4) มีความสนใจพัฒนาความรู้ทางพลังงานทดแทน และมีความรอบรู้ใน

ศาสตร์ต่างๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน 

2) สามารถน าความรู้ทางพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางพลังงานทดแทน
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพ่ือการน าไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 

สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร สามารถช่วยเหลือและอ านวย

ความสะดวกต่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในฐานะผู้น า
หรือผู้ร่วมงานที่ด ี

3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถิติ

เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผลและแปลความหมายของข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพ่ือใช้แก้ปัญหาและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

2) มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการ
เขียนได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานวิจัย สัมมนา โครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ 

3) มีทักษะและความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
เพ่ือการค้นคว้าได้ด ี

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบค้น และน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

4116101 
 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
แคลคูลัสทาง
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

                   

4116102 คณิตศาสตร์กับ
การตัดสินใจ
ส าหรับเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

                   

4116103 พืชพลังงานใน
ท้องถิ่น*                    

4116104 พ้ืนฐานจุลชีววิทยา
ทางพลังงานชีว
มวล 

                   

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116105 ปฏิบัติการพ้ืนฐานจุล
ชีววิทยาพลังงานชีว
มวล 

                   

4116106 กลศาสตร์วิศวกรรม
ทางเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

                   

4116209 การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

                   

4116210 อุณหพลศาสตร์
ส าหรับเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

                   

 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116211 ปฏิบัติการอุณหพล
ศาสตร์ส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

                   

4116212 พลังงานทดแทน 1                    

4116213 เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพลังงานทดแทน                    

4116214 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพลังงานทดแทน 

                   

4116215 พลังงานทดแทน 2                    

 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116216 การปฏิบัติงานและ
ความปลอดภัยด้าน
พลังงาน 

                   

4116217 เทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน 

                   

4116328 เครื่องมือวัดและ
ระบบควบคุม
พลังงาน 

                   

4116329 ปฏิบัติการเครื่องมือ
วัดและระบบควบคุม
พลังงาน 

                   

4116330 การอนุรักษ์และการ
จัดการพลังงานใน
อาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม 

                   

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116331 การเขียนแบบ
วิศวกรรมและการ
ออกแบบโรงงาน 

                   

4116334 ระเบียบวิธีวิจัย
ส าหรับเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

                   

4116335 สัมมนาส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

                   

4116448 การวิจัยเฉพาะทาง
ส าหรับเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

                   

 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116107 วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เทคโนโลยีพลังงาน 

                   

4116108 เศรษฐศาสตร์พลังงาน                    
4116218 เครื่องยนต์ เชื้อเพลิง

พลังงานหมุนเวียน 
                   

4116219 เทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ชีวภาพและชีวมวล 

                   

4116220 เทคโนโลยีพลังงานลม
และแสงอาทิตย์    

                   

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116221 เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

                   

4116222 กลศาสตร์ของแข็งและ
ของไหล 

                   

4116223 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
ทางพลังงานทดแทน                                       

                   

4116224 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เคมีชีวภาพทาง
พลังงานทดแทน 

                   

4116225 เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนสมัยใหม่ 

                   

4116226 เทคโนโลยีพลังงานน้ า
และความร้อนใต้พิภพ 

                   

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116227 พลังงานและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

                   

4116332 งานช่างส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

                   

4116333 การพัฒนาพลังงาน
ชุมชน                    

4116336 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การหมักเอทานอล                    

4116337 คณิตศาสตร์ส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน                                       

                   

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116338 การวางแผนการ
ทดลองและสถิติ
ประยุกต์ส าหรับ
เทคโนโลยี               
พลังงานทดแทน 

                   

4116339 ปฏิบัติการ
เครื่องยนต์เชื้อเพลิง
พลังงานหมุนเวียน 

                   

4116340 ระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

                   

4116341 ปฏิบัติการระบบการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ 

                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116342 การประยุกต์ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

             
 
 

     

4116343 การบ าบัดและการใช้
ประโยชน์จากของ
เสีย 

                   

4116344 การแยกและการท า
บริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ   

                   

4116345 การประยุกต์ใช้งาน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับพลังงาน 

                   

4116346 การอบแห้งด้วย
พลังงานทดแทน                    

 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116347 การจัดการพลังงาน
ในภาคเกษตรกรรม
ในท้องถิ่น 

                   

4116449 การถ่ายเทความร้อน
เบื้องต้นส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

                   

4116450 นาโนเทคโนโลยี
พ้ืนฐานส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

                   

4116451 ความร้อนส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116452 ระบบสะสมพลังงาน                    
4116353 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
ส าหรับเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและ
การเตรียมสหกิจ
ศึกษาส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

                   

4116454 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

             

 
 
 

     

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

4116455 สหกิจศึกษาส าหรับ
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

                   

 
 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

                 การก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันที่ท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งก ากับดูแลโดยส านักงานประกันคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ประเมินภายนอกสามารถ 
ตรวจสอบได้ ดังนี้ 
                   2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองภายหลังสิ้นสุด
การเรียนรายวิชา และโดยคณะกรรมการทวนสอบท าการประเมินความเหมาะสมกระบวนการเรียน
การสอนและการสอบของรายวิชาที่ถูกคัดเลือก ซึ่งผลการประเมินจะน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ของรายวิชาตาม มคอ.3 และ มคอ.4  
                  2.1.2การทวนสอบในระดับหลักสูตรท าโดยการจัดให้มีการทดสอบความรู้และทักษะ
ของนักศึกษาในทุกชั้นปี เนื้อหาการทดสอบเหมาะสมสอดคล้องกับสาระส าคัญของแต่ละระดับชั้นปี  
ซึ่งออกโดยคณะกรรมการทวนสอบ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
                การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมถึงการศึกษาต่อในระดับสูงของบัณฑิต เพื่อน าผล
วิจัยและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้กลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร โดย
การวิจัย สามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 
                2.2.1 สภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ 
ประกอบการงานอาชีพ 
                2.2.2 สภาวะการศึกษาต่อระดับสูงของบัณฑิต เช่น ปริญญาโท และปริญญาเอก 
                2.2.3 การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานศึกษานั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ 
เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 4 เป็นต้น 
                2.2.4 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
                2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เรียนรวมทั้งสาขาซึ่งก าหนดในหลักสูตร เพ่ือเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5  
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาอาจารย์อย่าง

ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 จัดกิจกรรมปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ เ พ่ือรับทราบนโยบายปรัชญาปณิธานของ

มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระเบียบปฏิบัติแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย รวมทั้งการเตรียมตัวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.2 ในกรณีมีการเพ่ิมอาจารย์พิเศษโดยทางหลักสูตรจะมีการแนะน าให้อาจารย์พิเศษ
รับทราบถึงนโยบายปรัชญาปณิธานของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษาระเบียบปฏิบัติรายวิชาที่จะสอนพร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการวิจัยในสาข าวิชาที่
เชี่ยวชาญสนับสนุนให้ศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆร่วมประชุม
วิชาการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.4 พัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องตามแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ก าหนด ติดตามและ
ประเมินผลรวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานการพัฒนาความรู้และ

ทักษะให้แก่อาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลดังนี้ 

2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสอนศาสตร์ทางด้านพลังงาน
ทดแทนผ่านวิธีการวัดและประเมินผล 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนพลังงานทดแทนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆดังนี้ 
2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมเช่น การออกค่าย การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นและนักเรียน 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาพลังงานทดแทนได้แก่ 

เอกสารประกอบการสอน ต ารา และบทความวิจัย เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
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2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพโดยสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการ 
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเข้าร่วมในหน่วยวิจัยต่างๆ ของคณะ 
2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านเครือข่ายพลังงานระดับประเทศ

และนานาชาติ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในสาขาพลังงานทดแทน 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเกณฑ์  
ชี้วัด 

 
3. นักศึกษา 

การจัดการในสาขาวิชาพลังงานทดแทน จะมีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การ
ส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาพลังงานทดแทน หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

            มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญคณาจารย์พิเศษ
ตามความจ าเป็น และตามข้อเสนอของผู้รับผิดชอบของหลักสูตร 
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4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร                
     คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ต้องประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือเตรียมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การ

ออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มี
วิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

           กระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนมีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรี
และมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
 2) การเพ่ิมทักษะความรู้ เ พ่ือการปฏิบัติงาน  จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
      6.2 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณบ ารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.3.1 สถานที ่

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี
อยู่แล้ว 

จ านวนที่ต้องการ 
เพิ่มในอนาคต 

หมาย
เหต ุ

1 ห้องเรียน 1 4  
2 ห้องปฏิบัติการ 3 7  
3 ห้องปฏิบัติการวิจัย 3 4  
4 ห้องประชุม - 1  
5 ห้องสมุดค้นคว้าสนับสนนุการวจิัย - 1  
6 ห้องพักอาจารย์ 1 2  

6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
6.3.2.1 อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มีการใช้

วัสดุและอุปกรณ์ร่วมกันที่เก่ียวข้องกับบทปฏิบัติการตามศาสตร์สาขา 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่ม ี
อยู่แล้ว 

1 เตาเผาตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้ 1300 องศาเซลเซียส 1 เคร่ือง 
2 เครื่องจับเวลาดิจิตอล 1 เคร่ือง 
3 ชุดตรวจสอบปริมาณกัมมันตภาพรังสี 1 เคร่ือง 
4 ชุดทดลองเก่ียวกับรอกต่อกับคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
5 ชุดทดลองเก่ียวกับเสียงที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
6 เครื่องมือวัดความถี่ของแถบแสง 1 เคร่ือง 
7 ชุดสาธิตไมโครเวฟ 1 เคร่ือง 
8 ชุดสาธิตแหล่งก าเนิดไฟฟ้าแสง 1 เคร่ือง 
9 ชุดสาธิตแรงเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 1 เคร่ือง 
10 ชุดทดลองการท างานของไมโครโพรเซสเซอร์ 1 เคร่ือง 
11 ชุดวงจรไฟฟ้า 1 เคร่ือง 
12 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 1 เคร่ือง 
13 ชุดฝึกทดลองอิเล็กทรอนิกส์ 1 เคร่ือง 
14 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 เคร่ือง 
15 อุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับซอฟแวร์ที่ใช้ในการสอน 1 เคร่ือง 
16 ซอฟแวร์ส าหรับการทดลองเก่ียวกับการวัดความถี่  การจับเวลา 1 ชุด 
17 ชุดขยายก าลังไฟฟ้าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่ม ี
อยู่แล้ว 

18 ชุดทดลองการเคลื่อนที่เชิงมุมต่อกับคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
19 ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุต่อกับคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
20 ชุดทดลองการท างานของหม้อแปลง 1 เคร่ือง 
21 จอภาพวัดความเร็วและความเร่ง 3 มิติ 1 เคร่ือง 
22 ซอฟแวร์ส าหรับสัญญาณแสง  เสียง 1 ชุด 
23 ชุดสาธิตแยกส่วนของคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนต่างๆของฮาร์ดแวร์ 1 ชุด 
24 ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสอนอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องควบคุมโวลต์ 1 ชุด 
25 เครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 4 เคร่ือง 
26 เครื่องวัดความเร็วโดยใช้แสงระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 
27 เครื่องขยายก าลังไฟฟ้าต่อคอมพิวเตอร์ 5 เคร่ือง 
28 ชุดทดลองแรงหมุน 1 ชุด 
29 ชุดทดลองระบบรอก 1 ชุด 
30 ชุดทดลองการเคลื่อนที่เชิงมุม 1 ชุด 
31 เครื่องบาโรกราฟ 1 เคร่ือง 
32 ชุดสาธิตการท างานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
33 ชุดเดสทอปคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะและฉากรับ 1 เคร่ือง 
34 โปรแกรมสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์ 1 ชุด 
35 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 3 เคร่ือง 
36 เครื่องชั่ง 3 ตัว 
37 PHOTOGATE COUNTER AND PHOTOGATE TIMING  10 เครื่อง 
38 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบหมุนและโมเมนตัมเชิงมุม 1 ชุด 
39 ชุดทดลองการเคลื่อนที่วิถีโค้ง 1 ชุด 
40 สเฟียร์โรมิเตอร์ 5 ชุด 
41 ชุดทดลองการหาปริมาณสนามแม่เหล็กของโลก 1 ชุด 
42 ชุดทดลองการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอน 1 ชุด 
43 ชุดทดลองปรากฏการณ์ซีมานน์ 1 ชุด 
44 ชุดทดลองฟรังก์-เฮิรตซ์ 1 ชุด 
45 แกมมาสเปกโตรมิเตอร์และเอ็มซีเอ 1 ชุด 
46 เครื่องวัดไกเกอร์-มูลเลอร์ เคาน์เตอร์ 1 เคร่ือง 
47 ชุดทดลองหยดน้ ามันของมิลลิแกน 1 ชุด 
48 ชุดทดลองการหาค่าคงที่ของพลังค์ และปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 1 ชุด 
49 ชุดทดลองการหาค่าคงที่สตีฟาน-โบลทซมันน์ 1 ชุด 
50 ไมเคลสันอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ 1 ชุด 
51 เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ 1 เคร่ือง 
52 ชุดทดลองการขยายตัวเนื่องจากความร้อน 4 ชุด 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่ม ี
อยู่แล้ว 

53 ชุดทดลองคลื่นเสียง 1 ชุด 
54 ฮีเลียม-นีออน เลเซอร์ 1 เคร่ือง 
55 เครื่องก าเนิดเลเซอร์ 1ชุด 
56 ชุดทดลองกฎของเลนส์และทัศนศาสตร์ 1 ชุด 
57 ชุดทดลองแหล่งก าเนิดแสง (Ne; Na; He; Cd; Zn)  1 ชุด 
58 ชุดทดลองวัดความเร็วแสง 1 ชุด 
59 ชุดทดลองคลื่นไมโครเวฟ 1 ชุด 
60 คอมพิวเตอร์ 5 เคร่ือง 
61 เครื่องวัดความถี่ 1 เคร่ือง 
62 L C R มิเตอร์ 1 เคร่ือง 
63 เครื่องวัดแบบดิจิตอล 4 เคร่ือง 
64 เครื่องจ่ายไฟ 1 เคร่ือง 
65 ออสซิลโลสโคป 60 MHZ  1 เคร่ือง 
66 ออสซิลโลสโคป 100 MHZ  1 เคร่ือง 
67 แอมมิเตอร์ 5 เคร่ือง 
68 กัลวานอมิเตอร์ 10 เครื่อง 
69 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 
70 มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 5 เคร่ือง 
71 เครื่องวัดความต่างศักย์ 2 เครื่อง 
72 เครื่องจ่ายไฟ 0-30V/3A  10 เครื่อง 
73 เครื่องก าเนิดสัญญาณรูปคลื่นซาย 20 HZ-20 MHZ  1 ชุด 
74 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า AC/DC 5 เคร่ือง 
75 วิทสโตนบริดจ์ 2 เคร่ือง 
76 มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 2 เคร่ือง 
77 ชุดความต้านทานปรับค่าได้ 5 เคร่ือง 
78 เครื่องก าเนิดสัญญาณย่านRF 1 เครื่อง 
79 ชุดทดลองเพนดูลัม 1 ชุด 
80 ชุดทดลองแคลอรีมิเตอร 1 ชุด 
81 ชุดสาธิตทฤษฎีจลนของกาซ 1 ชุด 
82 ชุดทดลองสมมูลกลความรอน 1 ชุด 
83 ชุดทดลองการขยายตัวเชิงความรอน 1 ชุด 
84 ชุดทดลองวัดสภาพน าความรอนของวัตถุ 1 ชุด 
85 ชุดทดลองวัดคาพลังงานความรอน 1 ชุด 
86 ชุดทดลองการแผรังสีความรอน 1 ชุด 
87 ชุดทดลองอะเดียบาติกเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZvt3J3o_LAhVGCY4KHQnlCL8QFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.thaimeter.com%2FDigicon%2FPrecision-Digital-Thermomter-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A5-Model-DP-77.html&usg=AFQjCNEBKR54HyQNHoRrcFpca0LJCoeyVw&sig2=gmNHzTi0pI-BOmo5-gzDmA
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่ม ี
อยู่แล้ว 

88 ชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเสนเชือก 1 ชุด 
89 ชุดทดลองการเกิดก าทอน 1 ชุด 
90 ชุดทดลองเรื่องเลนสรูปแบบตางๆ 1 ชุด 
91 ชุดทดลองทัศนศาสตรเบื้องตน 1 ชุด 
92 ชุดทดลองวัดสเปกตรัมของแสง 1 ชุด 
93 ชุดทดลองไฟฟาสถิต 1 ชุด 
94 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกพ้ืนฐาน 1 ชุด 
95 ชุดทดลองสนามแมเหล็กไฟฟา 1 ชุด 
96 ชุดทดลองการสมดุลของแรงและกระแส 1 ชุด 
97 ชุดทดลอง RC Circuit เชื่อมต่อคอมพิวเตอร 1 ชุด 
98 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 1 ชุด 
99 ชุดทดลองสนามแมเหล็กไฟฟาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร 1 ชุด 
100 ชุดทดลองอีเล็กตรอนในสนามแมเหล็ก 1 ชุด 
101 ชุดทดลอง Gravitation Torsion Balance 1 ชุด 
102 ชุดทดลองกฏของคูลอมบ 1 ชุด 
103 ชุดทดลองปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริก 1 ชุด 
104 ชุดทดลองตรวจจับรังสีแอลฟา เบต้าและแกมมา 1 ชุด 
105 ชุดทดลองนิวเคลียรพ้ืนฐาน 1 ชุด 
106 แบตเตอรีส าหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตยแบบ Deep Cycle 1 ตัว 
107 ชุดทดลองอุปกรณ แผง Solar cell 1 ชุด 

 
6.3.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะ

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 

ที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 150 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์ 4 เครื่อง 
3 เครื่องฉายภาพทึบแสง 2 เครื่อง 
4 เครื่องพิมพ์ชนิดถ่ายเอกสารได้ 2 เครื่อง 
5 เครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1 เครื่อง 
7 เครื่องโทรสาร 2 เคร่ือง 
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6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตจาก http://opac.yru.ac.th/index 

6.3.3.1 เอกสารและต ารา  
1) หนังสือ 

1.1) ภาษาไทย   จ านวน  1,785 ชื่อเรื่อง 
1.2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน    325 ชื่อเรื่อง 

 รวม  2,105 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

2.1) ภาษาไทย   จ านวน  17 ชื่อเรื่อง 
2.2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน   - ชื่อเรื่อง 

   รวม  17 ชื่อเรื่อง 
3) วารสาร/นิตยสาร 

3.1) ภาษาไทย   จ านวน  209 ชื่อเรื่อง 
3.2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน  - ชื่อเรื่อง 

   รวม  209 ชื่อเรื่อง 
6.3.3.2 สื่อผสม (Multimedia) 

1) วิดีทัศน์    จ านวน    8,750  ชื่อเรื่อง 
2) ซีดี    จ านวน         240   ชื่อเรื่อง 

       รวม  8,990 ชื่อเรื่อง 

6.3.4 ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลออนไลน์มี 4 ระบบ

ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
6.3.4.1 ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

 1) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Net Library)  
 2) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (eBook.com) 
 3) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Springer Link) 

6 .3 .4.2 ระบบฐานข้อมูลจัดการเรียนรู้แบบ  E-Learning ประกอบด้วย  1
ฐานข้อมูล ดังนี้ 

http://www.2ebook.com/yru/
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 1) ฐานข้อมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://e-
learning.yru.ac.th/e-learning/) 

6.3.4.3 ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูลดังนี้ 
 1) ฐานข้อมูล Academic Search Elite  
  2) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W.WilsonCompany  
  3) ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ (http://www.sciencedirect.com) 
 4)ฐานข้อมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน์ 

(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 
 5) ฐานข้อมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกส์ในสาขาต่างๆ 

(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 
6.3.4.4 ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 8 ฐานข้อมูลดังนี้ 

  1) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Thailis 
  2) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation 

 3) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกต่างประเทศ ProGuest  

 4) ฐานข้อมูลห้องสมุดของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
(http://www. riclib.nrct.go.th) 

 5 ) ฐ านข้ อมู ล ขอ งส า นั ก ง านกอ งทุ น สนั บ สนุ น ก า ร วิ จั ย  ( ส ก ว . )
(http://www.trf.or.th) 

 6) ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ http://www.j-gate.informindia.co.in/)  
  7) ฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสือต่างประเทศ (http://highwire.stanford. 
edu/) 

 8) ฐานข้อมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก ระดับอาจารย์  และวารสารต่างประเทศ เกี่ ยวกับคุณธรรมจริยธรรม( http://www. 
moralcenter.or.th) 

 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.trf.or.th/
http://www.j-gate.informindia.co.in/
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 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้     เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียนและเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์  พร้อมใช้ งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมในห้องเรียน 
2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิทัล 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มี การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนั กศึ กษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ .7ปีที่
แล้ว 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 
เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้อง

ผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายและมี
จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ก าหนดให้คณาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ซึ่งมี

รายละเอียดของ กลยุทธ์ การประเมินการสอน และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 
และ มคอ.6) หลังการสอนของแต่ละภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการดังนี้ 
1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง 

คือ ก่อนสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมสังเกต

การสอนของอาจารย์ผู้สอน 
1.2.3  การทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
ประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 

และบัณฑิตใหม่ 
2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลในข้อ 4.1 โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ 

4.3  ด าเนินการปรับปรุงดังนี้ 
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 

ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 

ปีดังนี้ 
4.3.2.1 ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี

การศึกษา (มคอ.7) 
4.3.2.2 ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที่ 1945/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นและพฒันำ 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลังงำนทดแทน  
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ภาคผนวก ข 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที่ 3412 /2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์ หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต 
 สำขำวิชำพลังงำนทดแทน หลักสูตรพฒันำ พ.ศ. 2560  
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภำยนอกวิพำกษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที่ 9 /2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตรมหำวิทยำลยัรำชภัฏยะลำ 
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ภาคผนวก จ 
ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภัฏยะลำ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภัฏยะลำ 

เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำหนดรหัสวิชำ 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ  
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
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ภาคผนวก ซ 
ตำรำงแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภำยนอกในกำรวิพำกษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  

1. ศำสตรำจำรย์ ดร.โจเซฟ เคดำรี  
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ชื่อสำขำวิชำให้เปลี่ยนจำกสำขำวิชำพลังงำนทดแทน 
เป็นสำขำวิชำพลังงำนทดแทนเพ่ือชุมชน มีควำม
เหมำะสมมำกกว่ำตำมบริบทของโครงสร้ำงรำยวิชำ
และบริบทพ้ืนที่ 

ได้ท ำกำรปรับเปลี่ยนเป็น
สำขำวิชำพลังงำนทดแทน
เพ่ือชุมชน 

2 รำยวิชำพ้ืนฐำนจุลชีววิทยำลัยทำงพลังงำนทดแทน 
และ ปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนจุลชีววิทยำพลังงำนทดแทน
ควรเปลี่ยนเป็นพื้นฐำนจุลชีววทิยำทำงพลังงำนชีวมวล 
และปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนจุลชีววทิยำพลังงำนชีวมวล 
ตำมล ำดับ 

 

ได้มีกำรปรับแก้ไขในส่วน
รำยวิชำดังกล่ำวเนื่องจำก
พลังงำนทดแทนเป็นค ำท่ี
มีควำมหมำยที่กว้ำงกว่ำ
เพรำะฉะนั้นให้เลือกใช้ค ำ
ว่ำพลังงำนชีวมวลมีควำม
เหมำะสมมำกกว่ำ  

 

2. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ปรีดำ จันทวงษ์ 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรปรับปรุงและเพ่ิมเติมรำยวิชำและโครงสร้ำงของ
รำยวิชำอุณหพลศำสตร์ส ำหรับพลังงำนทดแทน  
  

ได้ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะ โดยมีกำร
เพ่ิมเติมค ำอธิบำยรำยวิชำ
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของวิชำชีพพ้ืนฐำนทำง
พลังงำน  

2 ควรปรับปรุงและเพ่ิมเติมรำยวิชำและโครงสร้ำงของ
รำยวิชำกลศำสตร์ของแข็งและของไหล 

มีกำรแก้ไขในส่วนของ
ค ำอธิบำยรำยวิชำโดยมี
กำรเพ่ิมกำรไหลของท่อ 
กำรวัดกำรไหล 

3 ควรปรับปรุงและเพ่ิมเติมรำยวิชำและโครงสร้ำงของ
รำยวิชำกำรถ่ำยเทควำมร้อนส ำหรับพลังงำนทดแทน 

เพ่ิมเติมค ำอธิบำยรำยวิชำ
โดยให้มีกำรเพิ่มเรื่อง
ควำมร้อนและหลักกำร
พำควำมร้อน 
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3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ติกะ บุนนำค  
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรปรับปรุงและเพ่ิมเติมรำยวิชำและโครงสร้ำงของ
รำยคณิตศำสตร์กับกำรตัดสินใจส ำหรับพลังงำน
ทดแทน 

ให้มีกำรแก้ไขโดยให้
เนื้อหำครอบคลุมในกำร
ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษำ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้  

2 ควรปรับปรุงและเพ่ิมเติมรำยวิชำพลังงำนทดแทน 2 ได้ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะ โดยกำร
เพ่ิมเติมในเรื่องกำรศึกษำ
ดูงำนนอกสถำนที่ 

3 ควรปรับปรุงและเพ่ิมเติมรำยวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำและ
โรงไฟฟ้ำชีวมวล 

ให้มีกำรเพ่ิมเติมและ
บรรจุในรำยวิชำที่
เกี่ยวข้องและให้เพ่ิมเติม
ในค ำอธิบำยรำยวิชำโดย
เน้นกำรฝึกปฏิบัติเป็น
พ้ืนฐำน 

4 ควรปรับปรุงและเพ่ิมเติมรำยวิชำงำนช่ำงส ำหรับ
พลังงำนทดแทน 

ควรมีกำรเพ่ิมเติมใน
รำยวิชำที่เก่ียวข้องกับ
สำยช่ำงเป็นรำยวิชำใน
แกนบังคับ และให้เน้น
นักศึกษำฝึกปฏิบัตเป็น
ส ำคัญเพ่ือสำมำรถให้
นักศึกษำได้มีทักษะใน
รำยวิชำดังกล่ำว 
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ภาคผนวก ฌ 
ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภำวิชำกำร 

ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 

ล าดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ด ำเนินกำรปรับลดหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตรจำก
เดิม 129 หน่วยกิต เป็น 
1 2 8  ห น่ ว ย กิ ต  ซึ่ ง ไ ม่
สำมำรถปรับลดได้มำกกว่ำ
นี้ เ นื่ อ ง จ ำ ก ห ลั ก สู ต ร
พลังงำนทดแทนเพ่ือชุมชน
มี เป้ ำหมำยต้องกำรผลิต
บัณฑิตที่สำมำรถตอบโจทย์
ของหน่ วยงำนทำงด้ ำน
พลั งงำน  ซึ่ งในกระบวน
รำยวิชำที่มีในหลักสูตรเป็น
รำยวิชำที่ จ ำเป็ นต่อกำร
พัฒนำนักศึกษำสู่บัณฑิตที่มี
คุณภำพและเป็นมำตรฐำน
ต่อไปในอนำคต  

2 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี 2 คน ยังไม่ครบ 
5 คนตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำก ำหนด 

ได้ด ำเนินกำรเปิดรับสมัคร 
อำจำรย์ เฉพำะต ำแหน่ ง
สำขำวิชำพลังงำนทดแทน 
หรือเทียบเท่ำ  

3 วิชำพลังงำนทดแทน 1 ค ำอธิบำยรำยวิชำไม่มี
ควำมเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 

ด ำเนินกำรปรับค ำอธิบำย
ร ำ ย วิ ช ำ ใ ห้ มี ค ว ำ ม
สอดคล้องกับรำยวิชำ  

4 วิชำงำนช่ำงส ำหรับพลังงำนทดแทน ค ำอธิบำย
รำยวิชำระบุ งำนช่ำงเบื้องต้น งำนช่ำงเครื่องยนต์ 
ควรขยำยควำมให้ชัดเจน 

ด ำเนินกำรขยำยค ำอธิบำย
ร ำ ย วิ ช ำ ใ ห้ มี ค ว ำ ม
สอดคล้องกับรำยวิชำ 

5 หมวดที่ 1 ข้อ 13 เพ่ิมเติมข้อ 13.2 รำยวิชำใน
หลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นมำเรียน  

ด ำเนินกำรเพ่ิมเติมรำยวิชำ
ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้
หลักสูตรอื่นมำเรียน 
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ล าดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

6 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ หำก
หลักสูตรรับนักศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) ต้องระบุสำขำวิชำให้ชัดเจน 

ได้เพ่ิมเติมเกณฑ์กำรรับเป็น
นักศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำเครื่องกล 
สำขำวิชำยำนยนต์  
สำขำวิชำเครื่องมือกลและ
ซ่อมบ ำรุง สำขำวิชำไฟฟ้ำ
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์ 
สำขำวิชำกำรก่อสร้ำง 
สำขำวิชำอุตสำหกรรม  
สำขำวิชำเทคโนโลยียำง
และพอลีเมอร์ 
สำขำวิชำเชื่อมโลหะ 
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 

7 วิชำพืชพลังงำนในท้องถิ่น ระบุว่ำเป็นรำยวิชำที่
เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร แต่อยู่ในกลุ่มวิชำ
เลือก  

ด ำเนินกำรแก้ไขวิชำพืช
พลังงำนในท้องถิ่น ให้อยู่ใน
รำยวิชำเฉพำะกลุ่มวิชำ
แกน 

8 วิชำชีววิทยำพ้ืนฐำน และวิชำปฏิบัติกำรชีววิทยำ
พ้ืนฐำน ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำไทยไม่มีกำรเว้น
วรรคในแต่ละประโยค 

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต 

9 ตรวจสอบค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ กำรใช้
เครื่องหมำยวรรคตอนระหว่ำงวลีที่มี เนื้อหำ
เดียวกันหรือสัมพันธ์กันในกลุ่มเนื้อหำเดียวกัน
ด้วยเครื่องหมำย Comma (,)  และเมื่อหมดกลุ่ม
เนื้อหำนั้น ให้คั่นด้วยเครื่องหมำย Semicolon 
(;) สลับกันไปจนจบค ำอธิบำยรำยวิชำโดยไม่ต้อง
มีเครื่องหมำย Full stop (.)  

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต 

10 วิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงพลังงำนทดแทนเพ่ือ
ชุมชน ค ำอธิบำยรำยวิชำต้องเขียนให้เห็นถึงกำร
ปฏิบัติกำร   

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต 
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ล าดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

11 วิชำกำรฝึกปฏิบัติก ำหนดหน่วยกิต 1(0 -3-0) 
ก ำหนดหน่วยกิตวิชำไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำร
ก ำหนดหน่วยกิตของมหำวิทยำลัย  

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต 

12 ค ำอธิบำยรำยวิชำสหกิจศึกษำทำงพลังงำน
ทดแทน ค ำอธิบำยรำยวิชำระบุ  ฝึกงำนทำง
ฟิสิกส์ปรับแก้ไขเป็น ฝึกงำนทำงพลังงำนทดแทน
เพ่ือชุมชน 

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต 

13 วิชำพลังงำนทดแทนกับวิชำวิทยำศำสตร์พลังงำน
แตกต่ำงกันอย่ำงไร หำกไม่มีควำมแตกต่ำงกัน
มำก ควรรวมเป็น 1 รำยวิชำ 

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกตโดยท ำกำรตัดใน
รำยวิชำวิทยำศำสตร์
พลังงำน 

14 วิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรพลังงำน มีกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร เนื่องจำกค ำอธิบำย
รำยวิชำมีกำรบรรยำยและปฏิบัติ  

ในรำยวิชำเทคโนโลยีกำร
จัดกำรพลังงำน เป็นวิชำที่
ท ำกำรสอนทั้งภำคทฤษฏี
และภำคปฏิบัติทำงด้ำน
กำรจัดกำรพลังงำน โดยใน
ภำคปฏิบัติจะมุ่งเน้นถึง
แนวทำงในกำรจัด
กำรพลังงำนโดยอำศัย
โปรแกรมทำงคอมพิวเตอร์
เฉพำะด้ำนทำงพลังงำน
น ำมำประยุกต์ใช้ร่วมกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เพ่ือสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล
ทำงด้ำนพลังงำนได้  

15 วิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรพลังงำน ระบุหน่วยกิต 
3(2-2-5) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีกำรปฏิบัติ
หรือไม่ เนื่องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำก ำหนดเกณฑ์ชั่วโมงภำคปฏิบัติไม่น้อย
กว่ำ 30 ชั่วโมง ต่อภำคเรียน  

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในภำคปฏิบัติจะมุ่งเน้นถึง
แนวทำงในกำรจัด
กำรพลังงำนโดยอำศัย
โปรแกรมทำงคอมพิวเตอร์
เฉพำะด้ำนทำงพลังงำน
น ำมำประยุกต์ใช้ร่วมกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เพ่ือสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล
ทำงด้ำนพลังงำนได้ 
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ล าดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
16 ตรวจสอบกำรสรุปผลกำรศึกษำควำมต้องกำร

จ ำเป็นในกำรพัฒนำหลักสูตร 
ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต   

17 ตรวจสอบกำรพิมพ์ค ำผิด กำรวรรคระหว่ำง
ประโยค 

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต   

18 ตรวจสอบกำรก ำหนดหน่วยกิตให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดหน่วยกิตของมหำวิทยำลัย  

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต   
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ภาคผนวก ญ 
ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตร  

ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2561 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม2561 
 

ล าดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ใช้ค ำว่ำ “ประยุกต์” ไม่ใช้ค ำว่ำ “ประยุกต์ใช้” ด ำ เนิ น ก ำ ร แ ก้ ไข ต ำ ม

ข้อสังเกต   
2 กรรมการ (นายเดชรัฐ สิมสิริ) เสนอว่า นอกจาก

การใช้ศูนย์แม่ลานเป็นห้องปฏิบัติการด้ าน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแล้ว เสนอให้ใช้พ้ืนที่
ท่าสาปบริเวณใกล้โครงการระบบระบายน้้าตาม
โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด้ าริของ
ส้ านั ก งานชลประทาน  จั งห วัดยะลา เป็ น
ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
โดยให้ประสานไปยังผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอ
ซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ าย พั ฒ น านั กศึ กษ า เพ่ื อ จั ด ตั้ ง เป็ น ศู น ย์
ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ในเบื้องต้นได้ประสำนกับ
รั กษ าราชการแทนรอ ง
อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย พั ฒ น า
นักศึกษาเพ่ือด้าเนินการ
วางแผนต่อไป 

3 เนื่องจำกมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน 
ดังนั้น จะเสนอหลักสูตรต่อสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือ
พิจำรณำได้ต่อเมื่อมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่ำงน้อย 5 คน และมีคุณสมบัติเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
2558 

ด ำ เนิ น ก ำ ร แ ก้ ไข ต ำ ม
ข้อสั ง เกต   โดยกำรเพ่ิ ม
อ ำ จ ำ ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

4 แก้ไขชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน” 
เนื่องจำก 
- ชื่อสำขำวิชำ “พลังงำนทดแทนเพ่ือชุมชน” 

อำจส่งผลให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขำดโอกำสใน
กำรเข้ำสู่ตลำดงำนในภำคธุรกิจ เอกชน หรือ
อุตสำหกรรม เนื่องจำกกำรระบุเฉพำะเจำะจง
ว่ำ “เพ่ือชุมชน”  

- รำยวิชำที่ก ำหนดในเอกสำรหลักสูตรมีควำม
ทันสมัย ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรนี้ 

ได้ด ำเนินกำรแก้ไข จำก
สำขำวิชำพลังงำนทดแทน
เพ่ือชุมชนเป็นสำขำวิชำ
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
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ล าดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
 - สำมำรถเข้ำสู่ตลำดงำนในภำคธุรกิจ เอกชน 

หรืออุตสำหกรรมได้ ไม่จ ำกัดเพียงหน่วยงำน
ที่ท ำงำนเพ่ือชุมชนเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ด้วย
ปรัชญำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำที่เป็น
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
หลักสูตรได้ก ำหนดให้มีรำยวิชำพลังงำน
ทดแทนที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรหรือท ำงำน
เพ่ือชุมชนแล้ว 

- เพ่ือรองรับกำรศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
และควำมเป็นสำกลของชื่อหลักสูตร 
เพ่ือรองรับกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
ของหลักสูตร หำกระบุชื่อสำขำวิชำ 
“พลังงำนทดแทนเพ่ือชุมชน” หลักสูตรต้อง
ก ำหนดปรัชญำและรำยวิชำของหลักสูตรใหม่
ให้มุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนหรือท ำงำนเพ่ือชุมชน 

 

5 สืบ เนื่ อ งจำกกำร เปลี่ ยนชื่ อสำขำวิ ช ำเป็ น 
“เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน” ดังนั้น ต้องแก้ไข
ชื่อรำยวิชำบำงรำยวิชำ  

ด ำ เนิ น ก ำ ร แ ก้ ไข ต ำ ม
ข้อสังเกต  โดยท ำกำรแก้ไข
โ ด ย ใ ช้ ค ำ ว่ ำ  ส ำ ห รั บ
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน  

6 เปลี่ยนชื่อสำขำวิชำเป็น “เทคโนโลยีพลังงำน
ทดแทน” ดังนั้น ให้ทบทวนรำยวิชำที่ เป็นอัต
ลักษณ์ ของหลักสูตร  เช่น  ก ำหนดรำยวิชำ 
“พลังงำนทดแทนเพื่อชุมชน” ให้เป็นรำยวิชำ อัต
ลักษณ์ของหลักสูตร หรือแก้ไขค ำอธิบำยรำยวิชำ
ของรำยวิชำ 4116337 พืชพลังงำนในท้องถิ่น 
โดยแสดงให้เห็นถึงกำรน ำพืชพลังงำนในท้องถิ่น
ไปปรับใช้เป็นพลังงำนทดแทนในชุมชน ทั้งนี้ อำจ
ก ำหนดรำยวิชำที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรได้
มำกกว่ำ 1 รำยวิชำ 

ด ำ เนิ น ก ำ ร แ ก้ ไข ต ำ ม
ข้อสังเกต   

7 แก้ไขกำรพิมพ์ในค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ 
ควรเลือกใช้ comma (,) ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม อย่ำงไรก็ตำม ในบำง
บริบทอำจใช้ semicolon (;) ได้ 

ด ำ เนิ น ก ำ ร แ ก้ ไข ต ำ ม
ข้อสังเกต   
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ล าดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
8 แก้ไขชื่อวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษของ

รำยวิชำ 4116102 คณิตศำสตร์กับกำรตัดสินใจฯ 
ให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม 

ด ำ เนิ น ก ำ ร แ ก้ ไข ต ำ ม
ข้อสังเกต   

9 ตรวจสอบรำยวิชำ เนื่องจำกปรำกฏชื่อวิชำ 
4116329 กำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรพลังงำนใน
อำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรม ในข้อ 3.4.1 
แผนกำรศึกษำ และ 3.4.2 ค ำอธิบำยรำยวิชำ แต่
ไม่ปรำกฏรำยวิชำดังกล่ำวในข้อ 5.1.2 โครงสร้ำง
ของหลักสูตร 

ด ำ เนิ น ก ำ ร แ ก้ ไข ต ำ ม
ข้อสังเกต   

10 เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับ “สถำนกำรณ์ของพลังงำน 
เช่น พลังงำนหลัก พลังงำนทดแทน พลังงำน
ทำงเลือก” ในหน้ำค ำน ำ 

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต   

11 ควรเพ่ิมศำสตร์พระรำชำของในหลวงรัชกำลที่ 9 
เกี่ยวกับพลังงำนทดแทนในหมวดที่  2 ข้อมูล
เฉพำะของหลักสูตร  ข้อ 1 .1 ปรัชญำของ
หลักสูตร 

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต   

12 แก้ไขหน่วยกิตของรำยวิชำ 4116447 กำรวิจัย
เฉพำะทำงพลังงำนทดแทนเพ่ือชุมชน โดยให้เน้น
ชั่วโมงเรียนภำคปฏิบัติมำกกว่ำชั่วโมงเรียน
ภำคทฤษฎี 

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต   

13 ไ ม่ ใ ช้  Article (a, an, the)  ใ น ก ำ ร เขี ย น
ค ำอธิบำยรำยวิชำและชื่อรำยวิชำ ยกเว้นกรณีที่
เป็น Technical Term  

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต   

14 ค้าอธิบายรายวิชาของรายวิชา 4116337 พืช
พลังงานในท้องถิ่น แก้ไขเป็น “...การผลิตวัตถุดิบ
ในท้องถิ่น กระบวนการผลิตพลังงานจากพืช และ
การวิเคราะห์ค่าพลังงาน  โดยเน้นพืชที่ เป็น
วัตถุดิบ...” 

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต   

15 แก้ไขการเขียน ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ใน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร โดยแสดง
ให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาตาม
ห ลั ก สู ต รนี้ มี ค ว า ม ส าม า ร ถ ใน ด้ า น ใด ที่
นอกเหนือจากความสามารถในการน้าเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  

ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
ข้อสังเกต   
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ภาคผนวก ฎ 
ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย 
 ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 

 
ล าดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ให้ปรับลดหน่วยกิต จำก 128 ให้เหลือ 120 
หน่วยกิต   

ด ำ เนิ น ก ำ ร แ ก้ ไข ต ำ ม
ข้อสังเกต   
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 

1.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
2.ชื่อ – สกุล  นำยอดุลย์สมำน สุขแก้ว 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  อำจำรย์ 
4.สังกัด  คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญำโท สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ศศ.ม. 
กำรบริหำรกำร
พัฒนำสังคม 

2560 

ปริญญำโท 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ 

วศ.ม. 
เทคโนโลยีวิศวกรรม
พลังงำน 

2558 

ปริญญำโท จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย วท.ม. เทคโนโลยีชีวภำพ 2553 

ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช วท.บ. 
อำหำร โภชนำกำร
และกำรประยุกต์ 

2560 

ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ศษ.บ. 
กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ 

2557 

ปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
(ทุ่งใหญ่) 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภำพ 2549 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
    ไม่มี 

6.2 บทความ 
ไม่มี 



169 

 

 
6.3 รายงานการประชุมวิชาการ 

Saniso, E., Sukeaw, A., Pisapak, P., Chaiwarakorn, S., Madahae, S., Thainiramit, 
P., and Sulong, M., (2018), The Designing and Constructing of 
the Simplest Pico-hydropower Generator for the Rural 
Community, Proceeding of 5th International Conference on 
Research, Implementation and Education of Mathematics and 
Science, 7th-8th May 2018, Yogyakarta State University: Indonesia 

Sukkaew, A., Saniso, E., Thainiramit, P.,  Sulong, M., Ndair, A., seni, L., Madahae, 
S., Pisapak, P., and Denprapha, N., (2018), Efficiency of Ethanol 
Production from Bagasse by Using Batch Fermentation With 
Various Types of Microorganisms, Proceeding of 5th 
International Conference on Research, Implementation and 
Education of Mathematics and Science, 7th-8th May 2018, 
Yogyakarta State University: Indonesia 

อดุลย์สมำน สุขแก้ว,  อีลีหย๊ะ สนิโซ, ลุตฟี สือนิ, วำริษำ วำแม, ปำนทิพย์ บุญส่ง, จันทนำ 
กุญชรรัตน์  และศรี อุบล  ทองประดิษฐ์ . (2560). กำรศึกษำต้นทุนทำง
เศรษฐศำสตร์ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอลจำกเปลือกสับปะรด  (Ananas 
comosus). ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 
13 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (หน้ำ 401-407). เชียงใหม่ : มหำวิทยำลัย 
แม่โจ้. 

ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ และอดุลย์สมำน สุขแก้ว (2560). กำรศึกษำกระบวนกำรผลิตสุรำกลั่น
ขุมชนโดยน้ ำตำลจำกเพ่ือใช้เป็นต้นแบบพลังงำนเอทำนอลในอนำคต. ใน การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 13 วันที่ 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 (หน้ำ 365-371). เชียงใหม่ : มหำวิทยำลัยแม่โจ้. 

ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ และอดุลย์สมำน สุขแก้ว (2560). กำรศึกษำกระบวนกำรกลั่นเอทำ
นอลจำกน้ ำหมักแป้งขนมจีนหลังกำรปรับสภำพ. ใน การประชุมวิชาการ
เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่  13 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
(หน้ำ 235-241). เชียงใหม่ : มหำวิทยำลัยแม่โจ้. 

 
6.4 หนังสือ /เอกสารวิชาการ 

ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญำตรี 1 ปี  

ชื่อวิชำ   หลักฟิสิกส์ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ   ปฏิบัติกำรหลักฟิสิกส์ 1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชำ   อุณหพลศำสตร์   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ   ปฏิบัติกำรอุณหพลศำสตร์   1(0-3-2) นก. 
ชื่อวิชำ   กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงำนฟิสิกส์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชำ   กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพฟิสิกส์  2(90)    นก. 
ชื่อวิชำ   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพฟิสิกส์ 5(450) นก. 
ชื่อวิชำ   ระเบียบวิธีวิจัยวิทยำศำสตร์ 2(2-0-1) นก. 
ชื่อวิชำ   วิจัยเฉพำะทำง 3(0-3-6) นก 
ชื่อวิชำ   ทักษะชีวิตและจิตสำธำรณะ 2(2-0-1) นก. 

 
 7.1.2  ระดับปริญญำโท  
  ไม่มี   

 
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 

 ไม่มี 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………....เจ้ำของประวัติ 
      (นำยอดุลย์สมำน สุขแก้ว) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
2.  ช่ือ – สกุล       นำยอีลีหย๊ะ สนิโซ                     
3. ต าแหน่งทางวิชาการ             ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์        
4. สังกัด                       คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร                           
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญำโท มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วท.ม. ฟิสิกส์ 2549 
ปริญญำตรี มหำวิทยำลยัทักษิณ กศ.บ. วิทยำศำสตร-์ฟิสิกส์ 2547 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  ไม่มี 
 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
          อีลีหย๊ะ สนิโซ,  มะรูดิง กำซำ, และ ฮูเซ็ง ชำยดำนำ. (2557). กังหันลมผลิตไฟฟ้ำขนำดจิ๋ว

ส ำหรับแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน : กรณีศึกษำ ณ ต .บำงขุนทอง อ .ตำกใบ  
จ.นรำธิวำส. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 9(2) : 61-71.  

6.3 รายงานการประชุมวิชาการ 
Saniso, E., Sukeaw, A., Pisapak, P., Chaiwarakorn, S., Madahae, S., Thainiramit, 

P., and Sulong, M., (2018), The Designing and Constructing of 
the Simplest Pico-hydropower Generator for the Rural 
Community, Proceeding of 5th International Conference on 
Research, Implementation and Education of Mathematics and 
Science, 7th-8th May 2018, Yogyakarta State University: Indonesia 
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Sukkaew, A., Saniso, E., Thainiramit, P.,  Sulong, M., Ndair, A., seni, L., Madahae, 
S., Pisapak, P., and Denprapha, N., (2018), Efficiency of Ethanol 
Production from Bagasse by Using Batch Fermentation With 
Various Types of Microorganisms, Proceeding of 5th 
International Conference on Research, Implementation and 
Education of Mathematics and Science, 7th-8th May 2018, 
Yogyakarta State University: Indonesia 

อดุลย์สมำน สุขแก้ว,  อีลีหย๊ะ สนิโซ, ลุตฟี สือนิ, วำริษำ วำแม, ปำนทิพย์ บุญส่ง,  จันทนำ 
กุญชรรัตน์  และศรีอุบล ทองประดิษฐ์ . (2560). กำรศึกษำต้นทุนทำง
เศรษฐศำสตร์ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอลจำกเปลือกสับปะรด (Ananas 
comosus). ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 
13 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (หน้ำ 401-407). เชียงใหม่ : มหำวิทยำลัย
แม่โจ้. 

 
6.4  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

           ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญำตรี    5    ปี  
 ชื่อวิชำ  หลักฟิสิกส์    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ  ปฏิบัติกำรหลักฟิสิกส์   1(0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชำ  ฟิสิกส์ 1     3(3-0-0) นก. 
 ชื่อวิชำ  ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1   1(0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชำ  ฟิสิกส์ 2     3(3-0-0) นก. 
 ชื่อวิชำ  ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2   1(0-3-0) นก. 

ชื่อวิชำ กลศำสตร์ 1       3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ อุณหพลศำสตร์      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ ปฏิบัติกำรอุณหพลศำสตร์    1(0-3-2) นก. 
 ชื่อวิชำ  ฟิสิกส์เชิงคณิตศำสตร์   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ  กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงำนฟิสิกส์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ  วิทยำศำสตร์เพื่อคุณภำพชีวิต   2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชำ  กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพฟิสิกส์  2(90)    นก. 
 ชื่อวิชำ  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพฟิสิกส์   5(450)  นก. 
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             7.1.2  ระดับปริญญำโท     
   ไม่มี 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 

                                                        (ลงชื่อ) ................................. เจ้ำของประวัติ 
                                                                    (...นำยอีลีหย๊ะ สนิโซ...) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
2.ชื่อ – สกุล อัชมำน อำแด  
3.ต าแหน่งทางวิชาการ อำจำรย์ 
4.สังกัด คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญำโท มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วท.ม. เคมีอินทรีย์ 2540 

ปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยำเขตภำคใต้ 

กศ.บ.  เคมี 2536 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1   งานวิจัย 
  ไม่มี 

6.2 บทความ 
     ไม่มี 

6.3 รายงานการประชุมวิชาการ 
Sukkaew, A., Saniso, E., Thainiramit, P.,  Sulong, M., Ndair, A., seni, L., Madahae, 

S., Pisapak, P., and Denprapha, N., (2018), Efficiency of Ethanol 
Production from Bagasse by Using Batch Fermentation With 
Various Types of Microorganisms, Proceeding of 5th 
International Conference on Research, Implementation and 
Education of Mathematics and Science, 7th-8th May 2018, 
Yogyakarta State University: Indonesia 
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6.4 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
     อัชมำน อำแด, (2557), ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์, ยะลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 

อัชมำน อำแด, (2555), เคมีอินทรีย์ 1, ยะลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 
อัชมำน อำแด, (2553), เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, ยะลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญำตรี 26  ปี  
 ชื่อวิชำ เคมีของผลิคภัณฑ์ธรรมชำติ  3(3-0-6)นก 
 ชื่อวิชำ เคมีของไบโอดีเซล   3(3-0-6)นก 
 7.1.2  ระดับปริญญำโท   
  ไม่มี 
 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  ไม่มี 
 
                                                                  
             (ลงชื่อ)...................................................... เจ้ำของประวัติ 

                         (.....นำยอัชมำน  อำแด...) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
2.ชื่อ – สกุล มูซ ำมีน  สูหลง  
3.ต าแหน่งทางวิชาการ อำจำรย์ 
4.สังกัด คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญำโท มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ 2558 
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วท.บ.  ฟิสิกส์ 2555 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1   งานวิจัย 
  ไม่มี 

6.2 บทความ 
     ไม่มี 

6.3 รายงานการประชุมวิชาการ 
Saniso, E., Sukeaw, A., Pisapak, P., Chaiwarakorn, S., Madahae, S., Thainiramit, 

P., and Sulong, M., (2018), The Designing and Constructing of 
the Simplest Pico-hydropower Generator for the Rural 
Community, Proceeding of 5th International Conference on 
Research, Implementation and Education of Mathematics and 
Science, 7th-8th May 2018, Yogyakarta State University: Indonesia 
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Sukkaew, A., Saniso, E., Thainiramit, P.,  Sulong, M., Ndair, A., seni, L., Madahae, 
S., Pisapak, P., and Denprapha, N., (2018), Efficiency of Ethanol 
Production from Bagasse by Using Batch Fermentation With 
Various Types of Microorganisms, Proceeding of 5th 
International Conference on Research, Implementation and 
Education of Mathematics and Science, 7th-8th May 2018, 
Yogyakarta State University: Indonesia 

 
     6.4 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

     ไม่มี 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
  7.1 ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญำตรี 4  เดือน  
  ชื่อวิชำ อิเล็กทรอนนิกส์  1  3(3-0-6) นก 
  ชื่อวิชำ ปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนนิกส์  1 1(0-3-0) นก 
  ชื่อวิชำ ทัศนศำสตร์ 3(3-0-6) นก 
  ชื่อวิชำ ฟิสิกส์ของแข็ง 3(3-0-6) นก 
  7.1.2  ระดับปริญญำโท   
   ไม่มี 
 
  7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

   ไม่มี 
 

 
                                                                  
             (ลงชื่อ)...................................................... เจ้ำของประวัติ 

                         (.....นำยมูซ ำมีน สูหลง...) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 

1.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
2.ชื่อ – สกุล  นำยภำณ ุไทยนิรมิตร 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  อำจำรย์ 
4.สังกัด  คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญำโท 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 

วท.ม.  ฟิสิกส์ 2556 

ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ วศ.บ. 
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
2551 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
    ไม่มี 
6.2 บทความ 

ไม่มี 
6.3 รายงานการประชุมวิชาการ 

Saniso, E., Sukeaw, A., Pisapak, P., Chaiwarakorn, S., Madahae, S., Thainiramit, 
P., and Sulong, M., (2018), The Designing and Constructing of 
the Simplest Pico-hydropower Generator for the Rural 
Community, Proceeding of 5th International Conference on 
Research, Implementation and Education of Mathematics and 
Science, 7th-8th May 2018, Yogyakarta State University: Indonesia 
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Sukkaew, A., Saniso, E., Thainiramit, P.,  Sulong, M., Ndair, A., Seni, L., 
Madahae, S., Pisapak, P., and Denprapha, N., (2018), Efficiency of 
Ethanol Production from Bagasse by Using Batch Fermentation 
With Various Types of Microorganisms, Proceeding of 5th 
International Conference on Research, Implementation and 
Education of Mathematics and Science, 7th-8th May 2018, 
Yogyakarta State University: Indonesia 

 
6.4 หนังสือ /เอกสารวิชาการ 

ไม่มี 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญำตรี   
  ไม่มี 
 7.1.2  ระดับปริญญำโท  
   ไม่มี   

7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)……… …………………………….....เจ้ำของประวัติ 
      (นำยภำนุ ไทยนิรมิตร) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------- 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
2.ชื่อ – สกุล  นำงสำวดำริกำ จำเอำะ 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  อำจำรย์ 
4.สังกัด  คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญำเอก มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปร.ด. ฟิสิกส์ 2558 
ปริญญำโท มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วท.ม. ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 2552 
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วท.บ. (ศึกษำศำสตร์) ฟิสิกส์ 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
6.1 งานวิจัย 

ไม่มี 

6.2 บทความ 
Jaaoh; D.; Putson; C.; Muensit; N. (2016)., Enhanced strain response and energy 

harvesting capabilities of electrostrictive polyurethane composites filled 
with conducting polyaniline. Composites Science and Technology, 
81(2) : 58-62. 

 
6.3 รายงานการประชุมวิชาการ 

 ไม่มี 
64  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญำตรี 1ปี  
 ชื่อวิชำ  ฟิสิกส์ทั่วไป 1    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ  ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ทั่วไป 1   1(0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชำ  คณิตศำสตร์ส ำหรับฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ  กลศำสตร์ควอนตัม   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ  ควำมร้อน     3(3-0-6) นก. 
 7.1.2  ระดับปริญญำโท   
  ไม่มี 
 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 
             (ลงชื่อ)............................................เจ้ำของประวัติ 

       (นำงสำวดำริกำ  จำเอำะ) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.อาจารยป์ระจ าหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
2.ชื่อ – สกุล นำยสุนิตย์ โรจนสุวรรณ           
3.ต าแหน่งทางวิชาการ อำจำรย์ 
4.สังกัด คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญำเอก 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

ปร.ด. 
นำโนวิทยำและนำ
โนเทคโนโลย ี

2556 

ปริญญำโท มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ วท.ม. กำรสอนฟิสิกส์ 2532 

ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วท.บ.

(ศึกษำศำสตร์) 
ฟิสิกส์ 2525 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
ไม่มี 
 

6.2 บทความ 
Sunit Rojanasuwan, Pakorn Prajuabwan, Annop Chanhom, Anuchit Jaruvanawat, 

Adirek Rangkasikorn, & Jiti Nukeaw. (2013). The Effect of The Central 
Metal Atom on The Structural Phase Transition of Indium doped 
Metal Phthalocyanine. Advanced Materials Research (AMR), 
2013(717) : 146-153. 

 
6.3 รายงานการประชุมวิชาการ 

  ไม่มี 
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6.4  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
 - จดสิทธิบัตร 

           ผลงำนวิจัยได้รับกำรจดสิทธิบัตร เลขท่ี 1301006059  เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2556 เรื่อง 
อุปกรณ์ตรวจรับแสงย่ำนยูวีและย่ำนที่ตำมองเห็นจำกฟิล์มบำงโครงสร้ำงนำโนโลหะ – พทำโลไซนำ
ไนน์เจือด้วยโลหะดีบุกและวิธีในกำรผลิตอุปกรณ์ 
 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญำตรี 28  ปี  
 ชื่อวิชำ กลศำสตร์1 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ ปฏิบัติกำรกลศำสตร์1  1(0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชำ ฟิสิกส์เบื้องต้น 2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชำ ฟิสิกส์สถิติ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรวิจัยเฉพำะทำง 3(0-6-3) นก. 
 ชื่อวิชำ สัมมนำทำงฟิสิกส์ 2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชำ ฟิสิกส์ของแข็ง 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ พื้นฐำนทำงฟิสิกส์ 3(2-2-5) นก. 
 7.1.2  ระดับปริญญำโท   
  ไม่มี 
 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

7.2.1 ประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ระดับปริญญำเอก 
ประดับ นวลละออง. การพัฒนารูปแบบการจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศในอนาคต. มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏยะลำ. 

 7.2.2 กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท 
       คมกริช จันทร์ชุม. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่ 

 เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษา หมู่ที่ 6 บ้านตลาดนิคม ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอ 
บันนังสตา จังหวัดยะลา. มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 
 

 
    ลงชื่อ)............................................................เจ้ำของประวัติ 

              (นำยสุนิตย์ โรจนสวุรรณ) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
2.ชื่อ – สกุล นำงสำวซันวำนี จิใจ 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ อำจำรย์ 
4.สังกัด คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญำเอก มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ปร.ด. วิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม 2558 
ปริญญำโท มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2549 
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ วท.บ. อนำมัยสิ่งแวดล้อม  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
2546 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
ซันวำนี จิใจ และไซนะ มูเล็ง. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การหมักร่วมแบบไร้อากาศ

ระหว่างมูลไก่กับน้ าเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนโดยถังปฏิกรณ์แบบกวน
สมบูรณ์. ยะลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

ซันวำนี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง และจุฑำมำศ แก้วมณี. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง ศักยภาพ
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์. ยะลำ: คณะวิทยำศำสตร์ฯ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏยะลำ 

ซันวำนี จิใจ และชัยรัตน์ ศิริพัธนะ. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพ
โดยการหมักร่วมระหว่างมูลไก่กับน้ าเสียจากกระบวนผลิต. ยะลำ: มหำวิทยำลัย
รำชภัฏยะลำ. 
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6.2 บทความ 
Jijai, S., O-Thong, S., Ismail, N. and Siripatana, C., (2016), Kinetic Models for 

Prediction of COD Effluent from Upflow Anaerobic Sludge Blanket 
Reactor for Cannery Seafood Wastewater Treatment. Jurnal 
Teknologi, 78(5-6) : 93-99. 

Jijai, S., Srisuwan, G., O-Thong, S., Ismail, N. and Siripatana, C., (2016), Effect of 
Substrates and Granules/Inocula Sizes on Biochemical Methane 
Potential (BMP) and Methane Kinetics, Iranica Journal of Energy 
and Environment, 7(2) : 94-101. 

Jijai, S., Srisuwan, G., O-Thong, S., Ismail, N. and Siripatana, C., (2015), Effect of 
Granule Sizes on the Performance of UASB Reactors for Cassava 
Wastewater Treatment. Energy Procedia, 79(1) : 90-97. 

 
6.3 รายงานการประชุมวิชาการ 

Siripatana, C., Jijai, S., O-Thong, S. & Ismail, N., (2015), Modeling of Biogas 
Production from Agro-Industrial Wastewater with Constant 
Biomass: Analysis of Gompertz Equation, Proceeding of the 
International Conference on Environmental Research and 
Technology, 27-29 May 2015, (pp 37-38) Penang: Universiti Sains 
Malaysia. 

Jijai, S.,Srisuwan, G., O-Thong, S., Ismail, N., &Siripatana, C., (2015). Effect of 
Granule Sizes on the Performance of UASB Reactors for 
Cassava Wastewater Treatment, Proceeding of the 
International Conference on Alternative Energy in Developing 
Countries and Emerging Economies, 28-29 May 2015, (pp 233-
234.) Bangkok: Taksin University  

Jijai, S., O-Thong, S., Ismail, N. and Siripatana, C., (2015), Kinetic Models for 
Prediction of COD Effluent from Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket Reactor for Cannery Seafood Wastewater Treatment, 
Proceeding of the 2015 Advancement Research on 
Biotechnology, and Biofuels International Conference 
(AR2BIO2015), 10-12 December 2015, Medan: MALTESAS  
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6.4  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ซันวำนี จิใจ, (2553), การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 1, ยะลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 
ซันวำนี จิใจ, (2553), เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ, ยะลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 
ซันวำนี จิใจ, (2559), การบ าบัดน้ าทิ้งจากชุมชน,  ยะลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 
ซันวำนี จิใจ, (2560), ทรัพยากรน้ าและการจัดการ,  ยะลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญำตรี 10  ปี  

ชื่อวิชำ  กำรบ ำบัดน้ ำทิ้งชุมชน    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชำ  กำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ 1  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชำ  นิเวศวิทยำประยุกต์   3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชำ  ทรัพยำกรน้ ำและกำรจัดกำร     3(3-0-0) นก. 
ชื่อวิชำ  กำรวิจัยสิ่งแวดล้อม   3(0-6-0) นก. 
ชื่อวิชำ  เคมีวิเครำะห์สำรมลพิษ    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชำ  เคมีสิ่งแวดล้อม    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชำ  สุขภำพสิ่งแวดล้อม    2(2-0-0) นก. 
ชื่อวิชำ  จุลชีววิทยำสิ่งแวดล้อม    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชำ  ชีวิตกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   5(2-4-3) นก. 
ชื่อวิชำ  วิทยำศำสตร์เพื่อคุณภำพชีวิต  3(3-0-0) นก. 
ชื่อวิชำ  แร่ธำตุ พลังงำน และกำรอนุรักษ์   2(2-0-0) นก. 
ชื่อวิชำ  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-0) นก. 
ชื่อวิชำ  กำรจัดกำรมูลฝอยชุมชน   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชำ  สุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม   2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชำ  เคมีสภำวะแวดล้อม   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชำ  เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) นก. 
ชื่อวิชำ  สัมมนำสิ่งแวดล้อม   1(0-2-1) นก. 
ชื่อวิชำ  วิทยำศำสตร์เพื่อคุณภำพชีวิต  2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชำ  กำรวิจัยสิ่งแวดล้อม 1   2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชำ  กำรวิจัยสิ่งแวดล้อม 2   2(0-4-2) นก. 
ชื่อวิชำ  พลังงำนกับสิ่งแวดล้อม   2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชำ  กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม   2(1-2-3) นก. 
 
 

http://train.yru.ac.th/bounce.php?course=31
http://train.yru.ac.th/bounce.php?course=31
http://train.yru.ac.th/bounce.php?course=31
http://train.yru.ac.th/bounce.php?course=31
http://train.yru.ac.th/bounce.php?course=31
http://train.yru.ac.th/bounce.php?course=31
http://train.yru.ac.th/bounce.php?course=31
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ชื่อวิชำ  หลักและกำรประเมินควำม                  2(1-2-3) นก. 
   เสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม   

ชื่อวิชำ  กำรควบคุมมลพิษ   3(2-2-5) นก. 
 
 7.1.2  ระดับปริญญำโท 1 ปี  

ชื่อวิชำ วิธีวิทยำกำรวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม   3 (2-2-5) นก. 
 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  ไม่มี 
 
 
           (ลงชื่อ)...................................................... เจ้ำของประวัติ 

                       (นำงสำวซนัวำนี จิใจ) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
2.ชื่อ – สกุล  นำงสำวไซนะ  มูเล็ง  
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  อำจำรย์ 
4.สังกัด  คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญำโท มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 2556 

ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยทักษิณ วท.บ. วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

 6.1 งานวิจัย 
 ไม่มี 

6.2  บทความ 
ไม่มี 

6.4 รายงานการประชุมวิชาการ 
ซีลำวำตี มำซอรี, ซันวำนี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง, วรินธำ วศินะเมฆินทร์, สนทยำ โสสนุย และไตร

ภพ ทองมั่ง. (2558). ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ ำทะเลบริเวณหำด
กะรนและเกำะสิเหร่ , จังหวัดภูเก็ต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา ครั้งที่  3 วันที่  28-29 พฤษภาคม 2558 (หน้ำ 823-831), 
สงขลำ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

ซันวำนี จิใจ, ไซนะ มูเล็ง และวิชิต เรืองแป้น. (2558). กำรบ ำบัดน้ ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึด
เกำะตัวกลำงจำกวัสดุในท้องถิ่นด้วยกำรเติมอำกำศ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหกรรมวิจัยแห่งชาติ วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558. (หน้ำ 475-481)
กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช) 
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6.4  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
           ไม่มี 
 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญำตรี 6  ปี  

ชื่อวิชำ   กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน         3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชำ   กฎหมำยสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)  นก.       
ชื่อวิชำ นิเวศวิทยำประยุกต์                    3(2-2-5)  นก.       
ชื่อวิชำ กำรวิจัยสิ่งแวดล้อม 1 2(1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชำ  วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต      2(1-2-3)  นก.        
ชื่อวิชำ   มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชำ   กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ                   2(2-0-4)  นก. 
 และสิ่งแวดล้อม 
ชื่อวิชำ   ทรัพยำกรน้ ำและกำรจัดกำร                        3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชำ   กำรจัดกำรมูลฝอยชุมชน 3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชำ   กำรใช้แผนที่เพ่ือกำรจัดกำร                 2(1-2-3)  นก. 
           ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ชื่อวิชำ  จุลชีววิทยำสิ่งแวดล้อม                       3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชำ  สิ่งแวดล้อมศึกษำ                             3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชำ  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิทยำศำสตร์  5(450)    นก. 
 สิ่งแวดล้อม 
ชื่อวิชำ  กำรวิจัยสิ่งแวดล้อม 2 2(0-4-2)  นก. 
ชื่อวิชำ สัมมนำสิ่งแวดล้อม 1(0-2-1)  นก. 

 7.1.2  ระดับปริญญำโท   
  ไม่มี 
 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  ไม่มี 
 
 
 
           (ลงชื่อ)...................................................... เจ้ำของประวัติ 

                        (นำงสำวไซนะ มูเล็ง) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1.อาจารยป์ระจ าหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
2.ชื่อ – สกุล  นำงสำวพูรกอนนี  สำและ 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  อำจำรย์ 
4.สังกัด  คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญำโท 
Aligarh Muslim University 
ประเทศอินเดีย 

M.SC. 
Agricultural 
Microlbiology 

2556 

ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ วท.บ. ชีววิทยำประยุกต์ 2553 
 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย 
      ไม่มี 
6.2 บทความ 
     ไม่มี 

6.3 รายงานการประชุมวิชาการ 
อิสมีย์ ปูตะ, ซำมีลำ ดูมีแด, พูรกอนนี สำและ, ซูไบด๊ะ หะยีวำเงำะ, คอสียำห์ สะลี ,นุรอัยนี หะยียู

โซะ และอั บดุ ลลำห์  โดลำห์  ดำลี . (2560). กำรปน เปื้ อนของเชื้ อ  Vibrio 
parahaemolyticus ในอำหำรทะเลสดที่วำงจ ำหน่ำยในเขตเทศบำลนครยะลำ และ
อ ำเภอเมืองปัตตำนี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (หน้ำ 241-249) นครศรีธรรมรำช : 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช. 

 
6.4 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

           ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญำตรี 4  ปี 

ชื่อวิชำ  ชีววิทยำ  3(3-0-0) นก. 
ชื่อวิชำ  ปฏิบัติกำรชีววิทยำ  1(0-3-0) นก.  
ชื่อวิชำ  จุลชีววิทยำพ้ืนฐำน  3(3-0-0) นก. 
ชื่อวิชำ  ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำพ้ืนฐำน  1(0-3-0) นก. 
ชื่อวิชำ  อนุกรมวิธำนของจุลินทรีย์  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ  กำรควบคุมคุณภำพอำหำรและผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ  ไวรัสวิทยำ  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ  รำวิทยำ  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ  ชีวเคมีของจุลินทรีย์  3(3-0-6) นก. 

 
 7.1.2  ระดับปริญญำโท   
  ไม่มี 
 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  ไม่มี 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................... เจ้ำของประวัติ 

            (นำงสำวพูรกอนนี  สำและ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	1_@ ปก หลักสูตรพลังงาน
	2_@ คำนำ สารบัญ
	3_รายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
	4_@ การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียน
	5_@ การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียน2
	6_@ การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียน1
	7_@ หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษ
	8_@ ภาคผนวก ก  แต่งตั้งกรรมการหาความจำเป้น
	9_@ภาคผนวก ข  แต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตร1

