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ส่วนที่ 1 

องค์ประกอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ 

 Certificate in Wood Products Entrepreneur 
 

1.  ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย   : ประกาศนียบัตรผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม 

          ภาษาอังกฤษ :  Certificate in Wood Products Entrepreneur 
 

2.  ชื่อประกาศนียบัตร 
ภาษาไทย   : ประกาศนียบัตรผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม 

           ภาษาอังกฤษ :  Certificate in Wood Products Entrepreneur 
 

3.  หลักการ และเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร 
 จากยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดแพร ที่มีวิสัยทัศน์วา “เมืองไมสัก วิถีชีวิตวัฒนธรรมลาน  

ภูมิปัญญาทองถิ่นสูมาตรฐานสากล” จะเห็นไดวา จังหวัดแพร เป็นจังหวัดที่มีการใชประโยชน์จากไมสักโดยใช
ภูมิปัญญาทองถิ่นที่ตองการพัฒนาใหสูมาตรฐานสากล จังหวัดแพร เป็นจังหวัดที่ผลิตเครื่องเรือนไมสัก  
ที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป ในอดีตแตเนื่องจากในปัจจุบันความตองการของลูกคานั้ นมีความ
ตองการหลากหลายมากข้ึน และตองการผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไมสักที่ตอบสนองตอลูกคาได ท าใหเกิดมีพอคา
คนกลางซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องไมสักจากจังหวัดแพร น ามาการเพ่ิมมูลคาพัฒนาเพ่ือตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา  สิ่งที่เกิดข้ึนเหลานี้ท าใหผูประกอบการในจังหวัดแพรขาดรายไดที่สมควรไดรับเป็นจ านวนมหาศาล 
เนื่องจากพอคาคนกลางจะขายในราคาที่สูงกวาถึง 5 – 10 เทาตัว ดังนั้นหากไดมีการพัฒนาหรือใหความรู 
เทคนิคตาง ๆ แกผูประกอบการในจังหวัดแพรแลว ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถจะเพ่ิมรายไดกับ
ผูประกอบการในจังหวัดแพร ซึ่งจะสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพรในหัวขอ “การเพ่ิม
ขีดความสามารถการแขงขันแกไขปัญหาความยากจน และการกระจายรายได”  และตอบสนองตอยุทธศาสตร์
ของจังหวัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน (SMEs) สงเสริมการคา การลงทุน และแกไขปัญหาความ
ยากจน 

วิทยาลัยชุมชนแพร เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งและด าเนินการโดยใชหลักการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
ปีพุทธศักราช 2549 มติคณะรัฐมนตรีใหจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตามท่ีประชาชนเสนอความตองการ และมีความ
พรอม จังหวัดแพรเสนอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแพรเพ่ือเป็นกลไกหนึ่ง และใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดท า
โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับการแกไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือเป็นหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแพร และการด าเนินงานจะตองเกิด
จากความตองการและความพรอมของชุมชน บริหารจัดการตามปรัชญาและหลักการชองวิทยาลัยชุมชน 
ประชาชนมีสวนรวมและเป็นเจาของทุกขั้นตอน ใชทรัพยากรที่มีอยู ในพ้ืนที่ให เกิดประโยชน์สูงสุด  
จัดการศึกษาในระบบเครือขาย และมีความรวมมือจากทุกภาคสวนของชุมชน จังหวัด เพ่ือใหวิทยาลัยชุมชน
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอันจะน าไปสูการสรางความเขมแข็ง
กับชุมชน  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การศึกษา วาการศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นหัวใจของการพัฒนาทั้งปวง พัฒนาใหคนไทย
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เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  รัฐจึงถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ในการที่จะใหคนไทยทุกคนมีโอกาสไดรับ
ก า ร ศึ ก ษ า อย า งทั่ ว ถึ ง  จึ ง ไ ด ร ะ ด ม ท รั พ ย า ก รทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น เ ข า ร ว ม จั ด ก า ร ศึ ก ษ า    
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   ไดก าหนดหลักการส าคัญใน การจัดการศึกษาประการ
หนึ่งที่เนนการมีสวนรวมของทุกสวนของสังคม รวมทั้งองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคม    ใหยึดหลักเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  เชน ในมาตรา 8 (2)  
ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในมาตรา 24 (1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียนโดยค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  มาตรา 28  หลักสูตรตาง ๆ ตองมี
ลักษณะหลากหลาย ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให
เหมาะสมแกวัยและศักยภาพ โดยมี สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมี
ความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม  
  ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ 
วิชาชีพชั้นสูง และการคนควาวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรูและพัฒนาสังคม อีกทั้งไดเห็นความส าคัญของการ
วิจัยและตองการใหการวิจัยอยูในวิถีชีวิตของผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  ไดก าหนดการวิจัยไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4  แนวการจัดการศึกษาไว 3 มาตรา คือ มาตรา 24 (5)  ผูเรียน
ใชวิจัยเป็นสวนหนึ่งของการเรียนรู  มาตรา 30  ใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  และมาตรา 28  
หลักสูตรของอุดมศึกษาใหมีการวิจัยคนควาเพ่ือสรางองค์ความรู   ในหมวด 6  วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ตองน าการวิจัยเชิงประเมินมาเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ ของผูเรียน จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว สะทอนใหเห็นวา การวิจัยเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรูเป็นภารกิจของทุกคน กลาวคือ ผูเรียนท าวิจัยเพ่ือเรียนรู ผูสอนท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน 
ผู บ ริ ห า รท า วิ จั ย  เ พ่ื อปร ะกั น คุณภ าพกา รศึ กษา   เ พ่ื อ ให ก า ร พัฒนาหลั กสู ต ร เ ป็ น ไปอย า ง  
มีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ (พัชรี  ศรีสังข์ : 7)   ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัย และสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น จึงมีความจ าเป็นและมีคุณคายิ่งตอการจัดการศึกษา  
ที่สถาบันการศึกษาทุกระดับตองด าเนินการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดยจะตองไดรับความรวมมือ
รวมใจจากบุคคลทุกฝุายทั้งทางตรงและทางออม ที่เก่ียวของกับหลักสูตร 

จากเหตุผลและความจ า เป็นดั งกล าว วิทยาลัยชุมชนแพร  จึ ง ได พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม ที่ตอบสนองตอแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดแพร โดย
เป็นการผลิตผูประกอบการดานผลิตภัณฑ์ไม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันแกไขปัญหาความยากจนและ
กระจายไดรายไดเปน็การเสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง 

เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
และสนองนโยบายของภาครัฐมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ในชุมชน ไดมีการ
สอดแทรกและก าหนดรายวิชาจึงไดค านึงถึงความตระหนักในคุณคาของรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นที่ตนเอง
อาศัยอยู ในการที่จะจัดตั้งกิจการเป็นผูประกอบการใหม รวมทั้งสามารถเสริมความพรอมใหแกผูตองการ  
สืบทอดอนุรักษ์เอกลักษณ์ประจ าจังหวัดแพรเกี่ยวดานไมสักในทองถิ่นที่มีอยูเดิมใหเขมแข็งอยูกับชุมชนตอไป
ได 
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4. หน่วยงานรับผิดชอบ 

วิทยาลัยชุมชนแพร ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

5. ปรัชญาของหลักสูตร 
สรางบุคลากรที่เป็นผูประกอบอาชีพที่มีทักษะความช านาญ การผลิตผลิตภัณฑ์ไม เพ่ือที่จะรองรับการ

ขยายตั วของการประกอบธุ รกิ จ ในอนาคต  อีกทั้ ง ช ว ยสื บสานอนุ รั กษ์ อาชี พที่ เ ป็ น อัตลั กษณ์  
ประจ าจังหวัดแพร  
 

6.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

               6.1 เพ่ือสรางผูประกอบการที่มีความรู ความสามารถในการประกอบธุรกิจดานผลิตภัณฑไ์ม      
     6.2 เพ่ือสรางผูประกอบการธุรกิจดานผลิตภัณฑ์ไม ที่มีความรู ความสามารถในการบริหาร

จัดการอยางมีระบบสนองความตองการของตลาดและเป็นการกระจายรายไดในชุมชน  
           6.3 เพ่ือสรางผูประกอบการที่มีความสามารถประยุกต์ใชความรูในการพัฒนาธุรกิจ มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
เป็นผูอนุรักษ์ สงเสริม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับดานไมสักของจังหวัดแพร 

คุณสมบัตขิองผู้จบหลักสูตรที่พึงประสงค์  
1. ใชภาษาในการสื่อสารชีวิตประจ าวัน และการสืบคนพัฒนาความรูในงานอาชีพผูประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ไม 
2. พัฒนาตนเองและเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม วัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจ และส านึกรักผูกพันตอทองถิ่นแผนดินแม 
3. วางแผนเพื่อด าเนินการจัดการธุรกิจดานผลิตภัณฑ์ไมในชุมชน 
4. วางแผนด าเนินงานการการปลูกและการจัดการสวนปุาปลูก การจัดการไฟและแมลงศัตรูไม การ

ท าไม การแปรรูปไม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม  
5. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ์และ/หรือ ประยุกต์ใชเทคโนโลยีในงานธุรกิจไม 
6. เลือกใชวัตถุดิบ และ วัตถุดิบในทองถิ่น ส าหรับการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม และอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ไม 
7. จัดตกแตงบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไม 
8. ด าเนินงานจัดการธุรกิจผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม จัดจ าหนายทั้งใน

และตางประเทศ 
9. มีใจรักและรูคุณคาเกี่ยวกับไม และผลิตภัณฑ์ไม 

 

7. ก าหนดการเปิดสอน 
 ตั้งแตปีการศึกษา 2556 เป็นตนไป  
 

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
8.1 จบการศึกษาไมต่ ากวาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา  
8.2 มีอายุตั้งแต 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
8.3 มีเจตคติท่ีดีตอการเป็นผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม  
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9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  

9.1 ใชวิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด  
9.2 คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆที่ก าหนดไวในระเบียบการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกของ

วิทยาลัย  
 

10. ระบบการจัดการศึกษา  
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน  

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห์ / 1 ภาคการศึกษา  
 
 

11. การคิดหน่วยกิต  
การคิดหนวยกิต ใชเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นหลัก ดังนี้  
11.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค  
11.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝึกหรือทดลอง ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ให

มีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค  
11.3 การฝึกงานหรือฝึกงานภาคสนามที่ใชเวลาฝึกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ให

มีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค  
11.4 การท าโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาท าโครงงาน หรือ

กิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1หนวยกิต ระบบทวิภาค  
 

 

12. จ านวนหน่วยกิต  
ใหมีจ านวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ตลอดหลักสูตร  
 

13. ระยะเวลาการศึกษา  
ใชเวลาศึกษา 1 ปีการศึกษา แตไมเกิน 4 ปีการศึกษา 
 

14. รหัสวิชา ประกอบด้วยเลข 9 ตัว  
540202-A-BB โดยความหมายของรหัส เป็นดังนี้  
54  หมายถึง  รหัสจังหวัดแพร  
02  หมายถึง  รหัสหมวดวิชา  
02 หมายถึง  รหัสหมูวิชา/กลุมวิชา  
A  แทนตัวเลข หมายถึง ระดับของวิชา หรือ ลักษณะของวิชา ดังนี้  

1  หมายถึง  วิชาพ้ืนฐาน หรือวิชาแกนหรือวิชาระดับตน  
2  หมายถึง  วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง  
3  หมายถึง  วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ  

BB  แทนตัวเลขล าดับที่ของรายวิชา (01-99)  
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15. โครงสร้างหลักสูตร  

จ านวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชา ดังนี้  
1. รายวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ   33  หน่วยกิต  
    2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  6  หนวยกิต  
    2.2 กลุมวิชาชีพ   24  หนวยกิต  
    2.3 การฝึกงาน   3  หนวยกิต  

 
รายวิชาในหลักสูตร  
1. รายวิชาพื้นฐาน   ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต  

รหัสวิชา   ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ)  
540205-101   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน    3(2-2-5)  

          (English for Communication and Information Retrieval) 
540404-102   จังหวัดศึกษา      3(2-2-5)  

          (Province Studies)  
540711-103           โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ      3(2-2-5) 
            (Software Package for Occupation) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       33   หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     6   หน่วยกิต  
รหัสวิชา   ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ)  
541001-204   การท าไม       3(3-0-6) 

(Logging) 
540607-205  การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม     3(3-0-6) 

(Wood Products Business Management) 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ      24   หน่วยกิต  
รหัสวิชา   ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ)  
540909-206   การผลิตเมล็ดและกลาไม      3(2-2-5) 

(Seed and Seeding production of Wood ) 
540909-207  การปลูกและการจัดการสวน     3(2-2-5) 

(Plantation and Management) 
540909-208  การจัดการไฟและแมลงศัตรูไม     3(2-2-5) 

(Management of Fire and Insect pest of Wood) 
541001-209  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไ์ม     3(2-2-5) 

(Furniture industry) 
541001-210  การแปรรูปไมและไมแปรรูป     3(2-2-5) 

(Processing and Lumber) 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ)  
541004-211  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม    3(2-2-5) 

(Products Design and Development for Wood Products) 
541004-212  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม      3(2-2-5) 

        (Packaging Design and Development for Wood Products) 
540605-213   การบริหารธุรกิจ การตลาดและการขนสงผลิตภัณฑ์ไม 3(2-2-5) 

(Marketing Business Administration and Logistics of Wood  
 Products) 

2.3 การฝึกงาน       3   หน่วยกิต  
รหัสวิชา   ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ)  
540607-300   การฝึกงาน      3(150)  

(Practicum)  
 

แผนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา 
540909-206 
540909-207 
541001-204 
540909-208 
540205-101   

ชื่อวิชา 
การผลิตเมล็ดและกลาไม 
การปลูกและการจัดการสวน   
การท าไม   
การจัดการไฟและแมลงศัตรูไม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน    

น(ท-ป-ศ) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 รวม 15(11-8-26) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา 

541001-210 
541001-209  
 541004-211 
540607-205  
540404-102 
540711-103           

ชื่อวิชา 
การแปรรูปไมและไมแปรรูป   
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไ์ม  
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม  
การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม   
จังหวัดศึกษา 
โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ    

น(ท-ป-ศ) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 รวม 18(13-10-31) 
 

ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา 

541004-212 
540605-213 
540607-300 

ชื่อวิชา 
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม 
การบริหารธุรกิจ การตลาดและการขนสงผลิตภัณฑไ์ม   
การฝึกงาน 

น(ท-ป-ศ) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(150) 

 รวม 9(4-154-10) 



7 
 
16 . เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้ ใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545  

โดยมีเกณฑ์การประเมินผล แบบอิงเกณฑ์ คือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลการเรียน ค่าระดับผลการเรียน ความหมายของผลการเรียน  
A 4.0 ดีเยี่ยม (excellent)  
B+ 3.5 ดีมาก (very good)  
B 3.0 ดี (goof)  

C+ 2.5 คอนขางดี (above average)  
C 2.0 พอใช (average)  

D+ 1.5 ออน (below average)  
D 1.0 ออนมาก (poor)  
F 0 ตก (fail)  
S - หมายถึง ผลการเรียนอยูในระดับพอใจ  
U - หมายถึง ผลการเรียนอยูในระดับไมพอใจ  
P - หมายถึง ผลการเรียนอยูในระดับผาน (Pass)  
W - หมายถึง ผลการเรียนเนื่องจากถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)  
I - หมายถึง ผลการเรียนที่ไมสมบูรณ์ (Incomplete)  

AU - หมายถึง การรวมฟังไมมีการประเมินผล ไมนับหนวยกิต เพ่ือการ
จบหลักสูตร  
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดรายวิชา 

 1. หมวดวิชาแกน หมายถึงรายวิชาที่เป็นความรูพื้นฐานส าหรับการเรียนรายวิชาเฉพาะไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ ไดแก ความรูสาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีรายวิชา
ดังนี้  
 

540205-101   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น    3(2-2-5)  
 (English for Communication and Information Retrieval) 

วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา และสามารถน ามาประยุกต์กับการสื่อสาร 
    เหมาะกับสถานการณ์และสภาพแวดลอม 
 2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 3. มีทักษะการอาน การตีความบทความและขอมูลขาวสารที่ไดรับและสามารถถายทอดเป็น 
     ภาษาพูดและภาษาเขียนขั้นพื้นฐาน 
 4. มีทักษะการสืบคนและสื่อสารสารสนเทศในระบบฐานขอมูล และระบบเครือขาย  
    คอมพิวเตอร์  

 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพัฒนาทักษะการฟัง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน เชน การทักทายและกลาวลา  การแนะน าตนเองและผูอ่ืน การแลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัว   การ
กลาวค าขอโทษและขอบคุณ แสดงความคิดเห็น การฟังและใหขอมูลขาวสารและแนะน า การซื้อขายสินคา
และการตอรองราคา การบอกทิศทาง ความเขาใจในวัฒนธรรมตางชาติ ซึ่งสอดแทรกอยูในภาษา  อาน
ขอความและบทความสั้น ๆ ซึ่งมีรูปประโยค ค าศัพท์พ้ืนฐาน ส านวนงาย ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เชน 
ปูายประกาศ โฆษณา ฉลาก  เขียนขอความสั้น ๆ และงายๆ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  กรอกแบบฟอร์ม  
การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอร์จากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูล 
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540404-102               จังหวัดศึกษา      3(2-2-5)  

         (Province Studies)  
วัตถุประสงค์ 

1. มีความรู ความเขาใจ ความเป็นมา สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด  
2. มีความรู ความเขาใจสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่นของจังหวัด  

          3. มีความรู ความเขาใจสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพของจังหวัด  
          4. มีความรู ความเขาใจสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร พืชพรรณและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ  

5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม 
6. มีการกิจนิสัยในการเรียนรู และส านึกรักผูกพันตอทองถิ่นแผนดินแม 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรูเรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน  ในดานประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินคา พืชพรรณ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลส าคัญ ภูมิปัญญาทองถิ่น ปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด  
  
540711-103                    โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ      3(2-2-5)  

                                (Software Package for Occupation) 

วัตถุประสงค์ 

1. มีความรู ความเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานอาชีพ 
2. มีความรู และ ทักษะสามารถประยุกต์ใชโปรแกรมส าเร็จรูปดานการจัดท าเอกสาร การจัดการ
ฐานขอมูลการวิเคราะห์ขอมูล การน าเสนอผลงานและการผลิตสื่อในงานอาชีพ 
3. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกต์ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการ
เอกสาร การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะห์ขอมูล การน าเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร์  สื่อผสมและการใช
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทตางๆ การสืบคนขอมูล สารสนเทศ สื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร์ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง รายวิชาที่เป็นแกนแทหรือจุดเนนของหลักสูตร แสดงลักษณะเฉพาะ
เกี่ยวกับความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่ตองการสรางคนที่ท างานเฉพาะดาน หรือเพ่ือการประกอบอาชีพ 
หรือเพ่ือเติมเต็มศักยภาพ บุคคลในดานใดดานหนึ่ง มีรายวิชาดังนี้ 

 
541001-204         การท าไม้      3(3-0-6)   
                                                      (Logging) 

วัตถุประสงค์ 

 1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการท าไมตลอดจนการเลือกใชเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใชในการท าไม 
 2. มีความรู และทักษะ แนวทางในการวางแผนการท าไมเพ่ือใหไดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. มีความรู ความเขาใจในเรื่องของความปลอดภัยและอันตรายอันจะเกิดจากการท าไม 
 4. มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในการท าไม 

5. มีเจตคติเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการท าไมเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต และอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม
ทองถิ่น 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ เทคนิค อุปกรณ์และเครื่องมือในการโคนลมไม การคัดชั้นคุณภาพ การตัดทอน  
การชักลากถอนตอและการขนสง การวางแผนการท าไม การประเมินคาใชจาย ความปลอดภัยและอันตรายใน
การท าไม กฎหมายและระเบียบในการท าไมออกจากสวนปุา การขออนุญาตท าไมตามกฎหมายวาดวยปุาไม
และกฎหมายวาดวยปุาสงวนแหงชาติ ไมปลูกในพ้ืนที่ตาง ๆ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครอง การท าไม
ออกตามกฎหมายวาดวยสวนปุา  

 
540607-205    การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้     3(3-0-6) 

           (Wood Products Business Management) 
วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรูความเขาใจหลักธุรกิจการเกษตร หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และ หลักการบริหารธุรกิจที่
น ามาประยุกต์ใชในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม 
 2. มีความรู และทักษะน าหลักการจัดการธุรกิจมาประยุกต์ใชในการด าเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม 
 3. มีความรู และ ทักษะในการวิเคราะห์วัดผลส าเร็จของการท าธุรกิจผลิตภัณฑ์ไมได 
 4. มีเจตคติที่ดีตอธุรกิจและการเป็นผูประกอบการ 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษากระบวนการตัดสินใจในการด าเนินการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไมดานการผลิต หลักการบริหารธุรกิจ
และทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ที่สามารถน ามาประยุกต์ในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม การวิเคราะห์สถานภาพดาน
การเงิน การวัดผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม  
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540909-206   การผลิตเมล็ดและกล้าไม้      3(2-2-5) 
                            (Seed and Seedling production of Wood) 
วัตถุประสงค์  
 1. มีความรูความเขาใจถึงวิธีการผลิตเมล็ดที่มีคุณภาพ 
  2. มีความรูความเขาใจถึงวิธีการผลิตกลาไมที่มีคุณภาพ 
 3. มีความรู และทักษะสามารถจัดการเรือนเพาะช าเพ่ือผลิตกลาไมที่มีคุณภาพ 
 4. มีเจตคติตอวิชาชีพน าความรูไปประยุกต์ใชในการท าธุรกิจเมล็ดและกลาไม 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาเมล็ดไมที่มีคุณภาพ การปฏิบัติตอเมล็ด การเก็บรักษาเมล็ด  
การับรองคุณภาพของเมล็ด การผลิตกลาไม การดูแลรักษากลาไมในเรือนเพาะช า การควบคุมคุณภาพของกลา
ไม การวางแผน ปฏิบัติงานในเรือนเพาะช าปุาไมน าไปสูการประกอบอาชีพการผลิตเมล็ดและกลาไมในทองถิ่น
ได 
 

540909-207     การปลูกและการจัดการสวน    3(2-2-5) 
(Plantation and Management) 

วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรูความเขาใจถึงข้ันตอนการปลูกสรางสวนไมทุกขั้นตอนการปลูกสรางสวนไมทุกขั้นตอน
ตั้งแตปลูกจนถึงการเตรียมตัดฟันเพื่อจ าหนาย 
 2. มีความรู ความเขาใจถึงการจัดการสวนปุาปลูกในรูปแบบตาง ๆ 
 3. มีความรู และทักษะในการวางแผนปฏิบัติงานการปลูกสรางสวนปุาและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 4. มีเจตคติในการปลูกและการจัดการสวนปุาปลูก ที่ถูกตองเป็นไปตามระเบียบกฎหมายขอบังคับ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเตรียมพ้ืนที่ การปลูก การดูแลรักษา ที่รวมถึงการก าจัดวัชพืช การใสปุย 
การลิดกิ่ง การตัดสางขยายระยะ การติดตามการเติมโตและประเมินผลผลิตไม  การจัดการสวนสักในรูปแบบ 
ๆ เชน ปลูกในระบบวนเกษตร หรือตามหัวไรปลายนา นอกจากนี้ยังประกอบดวยการวางแผนปฏิบัติงานใน
สวนไม และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูกสรางสวนปุาปลูกในชุมชน 
 

540909-208       การจัดการไฟและแมลงศัตรูไม้    3(2-2-5) 
(Management of Fire and Insect pest of Wood) 

วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับไฟปุา 
 2. มีความรู และทักษะในการจัดการไฟในสวนปุาปลูก 
 3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแมลงศัตรูไม ความเสียหาย การปูองกันก าจัด และทักษะในส ารวจ
แมลงศัตรูไม 
 4. มีเจตคติที่ดีตอการเฝูาระวังอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมในทองถิ่น 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟปุา การปูองกันไฟ การตรวจหาไฟ การเตรียมการดับไฟ การดับไฟใน
สวนปุาสัก และความรูทั่วไปเกี่ยวกับแมลง แมลงศัตรูพืช และชีวประวัติ การปูองกันและก าจัดแมลงศัตรู 
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541001-209        อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้     3(2-2-5) 
                                              (Furniture industry) 
วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรูความเขาใจในหลักการผลิตผลิตภัณฑ์ไมไดอยางมีคุณภาพ 
 2. มีความรูและทักษะน าหลักการผลิตผลิตภัณฑ์ไมมาประยุกต์ใชในธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ไม 
 3. มีกิจนิสัยในการใชประโยชน์จากไมไดอยาคุมคา และการรักษาสิ่งแวดลอม 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์ไม ความรู เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ไม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพ การใชไมอยางคุมคา ความปลอดภัย และการรักษาสิงแวดลอม 
 
541001-210      การแปรรูปไม้และไม้แปรรูป    3(2-2-5)      
                                          (Processing and Lumber) 
วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรูเกี่ยวกับ กระบวนการในการเกิดเนื้อไมเบื้องตนโครงสรางของเนื้อไม องค์ประกอบพ้ืนฐาน
ของเนื้อไมและสมบัติทางฟิสิกส์เคมีและเชิงกล 
 2. มีความรูทักษะเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อยไมแปรรูป การผลิตไมบางและการผลิตไมอัด 

3. มีความรู และ ทักษะในกรรมวิธีการท าใหไมแหง โดยการผึ่งและอบไม กรรมวิธีการปูองกันและ
รักษาเนื้อไมจากการท าลายของแมลงและเชื้อราอยางถูกวิธี 
 4. มีความรูและทักษะการถอด-ประกอบผลิตภัณฑ์ไม 

5. มีเจตคตใินการน าเศษเหลือจากกระบวนการผลิตไมมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไมประกอบ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาธรรมชาติของไมและลักษณะโครงสรางของเนื้อไม องค์ประกอบพ้ืนฐานของเนื้อไม สมบัติทาง
ฟิสิกส์เคมีและเชิงกล กรรมวิธีการแปรรูป เทคนิคการถอด-ประกอบผลิตภัณฑ์ไม การปูองกันและรักษา 
เนื้อไม การอบไมใหแหงเพ่ือพรอมที่จะน าไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กรรมวิธีการปูองกันและรักษา
เนื้อไมจากการท าลายของแมลงและเชื้อรา ตลอดจนใชประโยชน์จากเศษเหลือ 
 
541004-211    การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้    3(2-2-5) 

    (Products Design and Development for Wood Products) 
วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลปะ ทฤษฏีสี และหลักการออกแบบ 
 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชสี เสนในการออกแบบ 
 3. มีทักษะในการรางและเขียนแบบผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานตางๆได 
 4. มีกิจนิสัยความคิดสรางสรรค์และพัฒนาการผลิตในระบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไมได 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบพ้ืนฐานของการออกแบบ จุด เสน สี พ้ืนผิว ระนาบ คาน้ าหนักของสี 
หลักการรางภาพ(Sketch) หลักการออกแบบ กระบวนการออกแบบ แนวทางการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบเพ่ือการผลิต กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ไม การผลิตในระบบอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม 
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541004-212  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้      3(2-2-5) 

(Packaging Design and Development for Teak Products) 
วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีบรรจุ บทบาทและประโยชน์ของการบรรจุ 
 2. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายของมาตรฐานทางการบรรจุซึ่งเก่ียวของกับผลิตภัณฑ์ไม 
 3. มีความรู และ ทักษะ การออกแบบโครงสรางและกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ ออกแบบทางการบรรจุ
มาประยุกต์ใชกับผลิตภัณฑ์ไม 
 4. มีเจตคติท่ีดีตอการออกแบบผลิตภัณฑ์ไมเพ่ือการเป็นผูประกอบการ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา หลักการ บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีการบรรจุ บทบาทและประโยชน์ของการบรรจุ
วัสดุและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์จากไม การออกแบบโครงสราง กราฟิก และ ฉลากของบรรจุ
ภัณฑ์ การจัดการเพื่อการขนสง กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวของกับการบรรจุผลิตภัณฑ์จากไม 
 
540605-213    การบริหารธุรกิจ การตลาดและการขนส่งไม้    3(2-2-5) 

         (Marketing Business Administration and Logistics of Wood Products) 
วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรูความเขาใจหลักการบริหารธุรกิจที่น ามาประยุกต์ใชในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม 
 2. มีความรูและทักษะในการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใชในการด าเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม 
 3. มีความรูและทักษะในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของการตลาดลากรทะธุรกิจผลิตภัณฑ์ไมได 
 4. มีเจตคติที่ดีตอธรุกิจและการเป็นผูประกอบการ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการตัดสินใจในการด าเนินการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม ดานการลงทุนและการตลาดธุรกิจการ
แปรรูปไม การตลาด และผลิตภัณฑ์ไม หลักการบริหารธุรกิจที่สามารถน ามาประยุกต์ในการจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม การขนสงสินคาใหกับลูกคา  
 

540607-300                  การฝึกงาน     3(150)  
                                                       (Practicum) 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือใหสามารถน าความรูและประสบการณ์ทางดานผลิตภัณฑ์ไม ไปประยุกต์ใชในสถาน
ประกอบการและในชุมชนได  

2. เพ่ือใหฝึกการปฏิบัติงานดานผลิตภัณฑ์ไม การปลูก การท าไม การแปรรูปไม การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม และอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม 

3. เพ่ือใหฝึกการเป็นผูประกอบผลิตภัณฑ์ไมของชุมชนได  
4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ และการสรางเครือขายกับชุมชน  

ค าอธิบายรายวิชา  
ฝึกปฏิบัติงานดานการประกอบการผลิตภัณฑ์ไม ในสถานประกอบการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม และ 

โรงงานแปรรูปไม  เป็นการสรางเครือขายกับชุมชน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในดานการดานการเป็นผูประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ไม และ เป็นการเตรียมความพรอมการเป็นผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไมในอนาคตตอไป 
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การให้ความหมายระบบรหัสวิชา 
หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)  
ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

01) หมวดวิชาการศึกษา ไดจัดหมูวิชาดังนี้  
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาครุศาสตร์  
หมูวิชาหลักการศึกษา  
หมูวิชาหลักสูตรและการสอน  
หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  
หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
หมูวิชาการบริหารการศึกษา  
หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย  
หมูวิชาการศึกษาพิเศษ  
--------------ฯลฯ-----------  
(02) หมวดวิชามนุษยศาสตร์ ไดจัดหมูวิชา ดังนี้  
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชามนุษยศาสตร์  
หมูวิชาปรัชญา  
หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา  
หมูวิชาภาษาศาสตร์  
หมูวิชาภาษาไทย  
หมูวิชาภาษาอังกฤษ  
หมูวิชาภาษาญี่ปุุน 
หมูวิชาภาษาจีน  
หมูวิชาภาษามาเลย์  
หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส  
หมูวิชาภาษาเยอรมัน  
หมูวิชาภาษาอิตาเลียน  
หมูวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศ  
หมูวิชาประวัติศาสตร์  
หมูวิชาภาษารัสเชีย  
หมูวิชาภาษาเกาหลี  
หมูวิชาภาษาลาว  
หมูวิชาภาษาเขมร  
หมูวิชาภาษาพมา  
หมูวิชาภาษาเวียดนาม  
หมูวิชาภาษาสเปน  
หมูวิชาภาษาอาหรับ  
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ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)  

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

(03)หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ไดจัดหมูวิชาดังนี้  
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
หมูวิชาพ้ืนฐานทางศิลปกรรม  
หมูวิชาวิจิตรศิลป  
หมูวิชาประยุกต์ศิลป ออกแบบ 2 มิต ิ 
หมูวิชาประยุกต์ศิลป ออกแบบ 3 มิต ิ 
หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง  
หมูวิชาดุริยางคศิลป  
--------------ฯลฯ-----------  
(04)หมวดวิชาสังคมศาสตร์ ไดจัดหมูวิชา ดังนี้ คือ  
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาสังคมศาสตร์  
หมูวิชาจิตวิทยา  
หมูวิชามานุษยวิทยา  
หมูวิชาสังคมวิทยา  
หมูวิชาภูมิศาสตร์  
หมูวิชารัฐศาสตร์  
หมูวิชานิติศาสตร์  
หมูวิชาเศรษฐศาสตร์  
--------------ฯลฯ-----------  
(05)หมวดวิชานิเทศศาสตร์ ไดจัดหมูวิชา ดังนี้ คือ  
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชานิเทศศาสตร์  
หมูวิชาการสื่อสาร  
หมูวิชาสิ่งพิมพ์  
หมูวิชาการประชาสัมพันธ์  
หมูวิชาวิทยุ-โทรทัศน์  
หมูวิชาการโฆษณา  
หมูวิชาการถายภาพ  
หมูวิชาภาพยนตร์  
--------------ฯลฯ-----------  
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ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

(06)หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดเป็นจัดหมูวิชา ดังนี้ คือ  
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
หมูวิชาการเลขานุการ  
หมูวิชาการบัญชี  
หมูวิชาการเงินและการธนาคาร  
หมูวิชาการตลาด  
หมูวิชาการสหกรณ์  
หมูวิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ   
หมูวิชาธุรกิจและการบริการ  
หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย  
หมูวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
หมูวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  
--------------ฯลฯ-----------  
(07)หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดจัดเป็นหมูวิชา ดังนี้ คือ  
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หมูวิชาฟิสิกส์  
หมูวิชาเคมี  
หมูวิชาชีววิทยา  
หมูวิชาดาราศาสตร์  
หมูวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก  
หมูวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอม  
หมูวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
หมูวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
หมูวิชาคณิตศาสตร์  
หมูวิชาสถิติประยุกต์  
หมูวิชาคอมพิวเตอร์  
--------------ฯลฯ-----------  
(08)หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ ไดจัดเป็นหมูวิชา ดังนี้ คือ  
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  
หมูวิชาอาหารและโภชนาการ  
หมูวิชาผาและเครื่องแตงกาย  
หมูวิชาบานและการบริหารงานบาน  
หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก  
หมูวิชาศิลปะประดิษฐ์  
หมูวิชาสิ่งทอ  
--------------ฯลฯ-----------  
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ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

(09)หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ไดจัดเป็นหมูวิชา ดังนี้ คือ  
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาเกษตรกรรม  
หมูวิชาปฐพีวิทยา  
หมูวิชาพืชไร  
หมูวิชาพืชสวน  
หมูวิชาสัตวบาล  
หมูวิชาสัตวแพทย์  
หมูวิชาการประมง  
หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
หมูวิชากีฏวิทยาโรคพืชและวัชพืช  
หมูวิชาวนศาสตร์  
หมูวิชาชลประทาน  
หมูวิชาเกษตรกลวิธาน  
หมูวิชาสงเสริมการเกษตร  
หมูวิชาสื่อสารการเกษตร  
หมูวิชาเกษตรศึกษา  
(10)หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดเป็นหมูวิชา ดังนี้ คือ  
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
หมูวิชาอุตสาหกรรม  
หมูวิชาเซรามิกส์  
หมูวิชาศิลปหัตกรรม  
หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม  
หมูวิชากอสราง-โยธา  
หมูวิชาไฟฟูาก าลัง  
หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
หมูวิชาเครื่องกล  
หมูวิชาเทคนิคการผลิต  
หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  
หมูวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ  
หมูวิชาเทคโนโลยีโลหะ  
หมูวิชาเทคโนโลยีดานความเย็น  
หมูวิชาชางยนต์  
หมูวิชาชางกลเรือ  
หมูวิชาแมคคาทรอนิกส์  

หมายเหตุ. อางอิงจาก หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 หนา12-17  
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ส่วนที่ 3 ศักยภาพ อาจารย์ผู้สอน 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 

1. นายสุรัตน์ชัย  จันทร์วิเศษ วท.บ. วนศาสตร ์ - วิทยากร 1. การปลูกและจัดการสวน 
2. การผลิตเมล็ดและกลาไม 
3. การท าไม 
4. การจัดการไฟและ
แมลงศัตรูไม 

สวนปุาขุนแมค ามี ส านักงาน
อนุรักษ์และพัฒนาสวนปุานาน 
อ.อ.ป. 
 

2. นางสาวดวงพร  เกียรติด ารง วท.บ. การจัดการทรัพยากร
ปุาไม 
วท.ม. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอม 

นักวิชาการปุาไม 1. การปลูกและจัดการ
สวน 
2. การผลิตเมล็ดและกลาไม 
3. การท าไม 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13  
จ. แพร 

3. นางสาววรรณธิภา  จันทร์กลม วท.บ. วนศาสตร ์
วท.ม.วนศาสตร์ชุมชน 

นักวิชาการปุาไม 1. การปลูกและจัดการ
สวน 
2. การผลิตเมล็ดและกลาไม 
3. การท าไม 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13  
จ. แพร 

4. นายฐานวัฒน์   วิทยปรีชาศิลย์ 
 

คุรุศาสตร์บัณฑิต 
(การออกแบบอุตสาหกรรม) 

นักออกแบบอิสระ 1. การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม 
2. การออกแบบพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไม 

บ.นูเน็ตคอมเมร์ซ จ ากัด 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

5. นายศฤงคาร  ไชยเจริญ 
 

อนุฯปุาไม  
ป.ตรี 

เจาพนักงานปุาไม 7 
ช านาญการ 

1. การท าไม 
2. การจัดการไฟและ
แมลงศัตรู 
 

ศูนย์ประสานงาน 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 

6. นายสุกิจ   จันทร์ทอง 
 

วท.บ. (วนศาสตร์)  
ม.เกษตรศาสตร์ 

ผจก.ฝุายอุตสาหกรรม 
ปุาไม สนง. 

1. อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม   
2. การจัดการไฟและ
แมลงศัตรู 

สนง.สงเสริมและพัฒนาไม
เศรษฐกิจภาคเหนือ  
อ.เมือง จ.ล าปาง 

7. นายวสันต์   กันทะวงค์ 
 

อนุฯปุาไม  
ป.ตรีการจัดการ 

เจาพนักงานปุาไม 6 
ช านาญการ 

1. อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม   

ดานปุาไมเดนชัย 
อ.เดนชัย จ.แพร 

8. นายมนู    สมจิตร 
 

อนุฯปุาไม  
ป.ตรีการจัดการ 

อดีตปุาไมจังหวัดแพร 
(ขาราชการบ านาญ) 

1. การท าไม 
2. การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม 

โรงงานแปรรูปไม ต.นาจักร  
อ.เมือง  จ.แพร 

9. นายสนิท   บุญพิทักษ์ วท.บ.(วนศาสตร์) 
วท.ม. (วนศาสตร์)  

อดีตผูอ านวยการ ร.ร.ปุาไม
แพร (ขาราชการบ านาญ) 

1. การท าไม 
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไ์ม   

ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร 

10 นายทวีศักดิ์   กรรณิกา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผูประกอบการ-กลุม OTOP 
แพรสักทอง จ.แพร 

1. การพัฒนาและการ
บริหารธุรกิจไม 

รานทวีศักดิ์ อ.สูงเมน จ.แพร 
 

11. นายสมนึก    สุวรรณชัย ปริญญาตรี ผูประกอบการ-กลุม OTOP 
แพรสักทอง จ.แพร 

- การจัดการธุรกิจไม รานไมสักทองเฟอร์นิเจอร์  
อ.สูงเมน จ.แพร 

12. นายสุรินทร์    ดอกบัว มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผูประกอบการ-กลุม OTOP 
แพรสักทอง จ.แพร 

- การแปรรูปไม บานผาขาว ม.5 ต.ดอนแทน 
อ.สูงเมน  จ.แพร 

13. นายประยูร    รอบโลก มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผูประกอบการ-กลุม OTOP 
แพรสักทอง จ.แพร 

- การแปรรูปไม รานอมริสสโชค อ.สูงเมน จ.แพร 

14. นายเทพ    ถนอม ปริญญาตรี ผูประกอบการ-กลุม OTOP 
แพรสักทอง จ.แพร 

การออกแบบไม รานพอส+แบลล์ อ.สูงเมน จ.แพร 

15 นายชูชีพ  เวนฉิม ปริญญาตรี -เกษตร ผูประกอบการ การบริหารโรงงาน
วิสาหกิจชุมชน 

รานดอกฝูายเฟอร์นิเจอร์  
อ.สูงเมน จ.แพร 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 

16. นายนภดล    ฝักฝุาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผูประกอบการ 1. อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม 

รานปรีดาวรรณเฟอร์นิเจอร์  
อ.สูงเมน จ.แพร 

17. นายพงศธร    กันทะวงค์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ ครูผูชวย 1. การบริหารธุรกิจ
การตลาดและการขนสง
ผลิตภัณฑ์ไม 
2. การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม 
2. วิชาการฝึกงาน 

วิทยาลัยชุมชนแพร 

18. นายส าเร็จ   ไพรศรี อนุปริญญา  
การปกครองทองถิ่น  
วิทยาลัยชุมชนแพร 

- ผูประกอบการไมสัก 
- กรรมการสภา วชช.แพร 

- หลักการขนสงไม บานบวกโปุง ม.4 ต.น้ าช า 
อ.สูงเมน จ.แพร 

19. นางสาวจอมขวัญ    เวียงเงิน วท.ม.วนศาสตร์ 
บริหารทรัพยากรปุาไม 

ครู คศ.2 1. การผลิตเมล็ดและกลาไม 
2. การปลูกและการ
จัดการสวน 
3. วิชาการฝึกงาน 
4. จังหวัดศึกษา 

วิทยาลัยชุมชนแพร 

20.. นางสาววิยะณี  ดังกอง 
 

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ครู คศ.2 
 
 

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบคน 

วิทยาลัยชุมชนแพร 

21. นายมนัส  จันทร์พวง ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. หลักสูตรและการ
นิเทศ 

ครู คศ.2 1. โปรแกรมส าเร็จรูปใน
งานอาชีพ    
2. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

วิทยาลัยชุมชนแพร 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 

22. นางสาวศิริรัตน์  ทินโนรศ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา   
วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครู คศ.2 1. โปรแกรมส าเร็จรูปใน
งานอาชีพ    
 

วิทยาลัยชุมชนแพร 

23. นางสาวจุฬาภรณ์  ดวงตาด า 
 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
วท.ม.คหกรรมศาสตร์ 

ครูผูชวย 1. การบริหารธุรกิจ
การตลาดและการขนสง
ผลิตภัณฑ์ไม 
2. การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม 

วิทยาลัยชุมชนแพร 

24. นางสาวปุณยวีร์  อภิโชติธนะเศรษฐ บช.บ. การบัญชี  
บธ.ม. การบัญชี 

- หัวหนางานการเงิน 
- ครูคศ.2   

1. การบริหารธุรกิจ
การตลาดและการขนสง
ผลิตภัณฑ์ไม 
2. การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม 

วิทยาลัยชุมชนแพร 

25. นางนุชนาฏ  ชาวปลายนา ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 
บธ.บ. การจัดการ 

ครูผูชวย  1. การบริหารธุรกิจ
การตลาดและการขนสง
ผลิตภัณฑ์ไม 
2. การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม 

วิทยาลัยชุมชนแพร 
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ส่วนที่ 4 
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 

ที่ปรึกษา 
 1. นายกิตฒิพันธ์ เอื้ออภิญญกุล   ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร 
 2. นางอนุภา วงศ์ฟู   คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร 

3. นายส าเร็จ  ไพรศรี   คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร 
 3. นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม  รักษาราชการแทนผูอ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร 
 
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ 

(การปลูกและการจัดการ
สวนสัก) 
 
 

B.S.(Forestry), 1986, Kasetsart 
University, Bangkok, Thailand  
M.S.(Forestry), 1991, Kasetsart 
University, Bangkok, Thailand 

รองศาสตราจารย์ 
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์   
คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สาขาวิชาที่สอน Wood Science and Technology 
ความเชี่ยวชาญ 
1. Wood and Non-Wood Utilization 
2. Wood Non-Wood composite Board 
3. Manufacturing Management in wood Industrial  
4. Engineered Wood 

2. ดร.สคาร ทีจันทึก 
(การปลูกและการจัดการ
สวนสัก) 
 

วท.ด.(วนศาสตร์)  
วท.ม.(วนศาสตร์)  
วท.บ.(วนศาสตร์) 
 

รองหัวหนาภาควิชาวนวัฒนวทิยา  
คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ Forest Ecology, Forest Soils, Forest 
Rehabilitation  

 

3. ผศ.สินีนาถ  จริยโชติเลิศ 
(การออบแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ไมสัก) 
 

M.S. (Food Science), Michigan State 
University 
 วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ Food packaging , Recycling system , 
Packaging materials 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
4. ผศ.สมพร  คงเจริญเกียรติ 

(การออบแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ไมสัก) 
 
 

M.S. (Packaging), Michigan State 
University  
บช.บ. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ Packaging economics , Distribution 
packaging 

 

5. ผศ.สุพัณณี  วรกิตสิทธิสาธร 
 
(การออบแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ไมสัก) 
 

คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนคร
เหนือ  
วท.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ  

อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ Packaging design and development 
,Graphic design on packaging 

การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน  

6. รศ.ปิติ  กันตังกุล 
 
(การตลาดและการ
บริหารธุรกิจไมสัก) 
(การจัดการธุรกิจไมสัก) 
 
 
 

วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2519 
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524 
M.S. (Natural Resource Economics), 
University Pertanian Malaysia, 
มาเลเซีย, 2530 
Ph.D.(Resource Mgt. Environmental 
Science), The Australian National 
University, ออสเตรเลีย, 2543 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 

- การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
- การศึกษาเพ่ือวางกรอบและแนวคิดโครงการศูนย์เรียนรูความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่น 
- การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตไผบนที่สูง 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730830000&BudgetYear=2007
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930275000&BudgetYear=2009
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930275000&BudgetYear=2009
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0640005005&BudgetYear=2006
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
7.  นายพิศุทธุ์  ศิริพันธุ์ 

(การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไมสัก) 

B.S.I.Ed.(Industrial Design), 1993, 
KMITL., Bangkok, Thailand 
M.I.Ed.(Education in Vocation and 
Technical Education),2002, KMITL., 
Bangkok, Thailand 

อาจารย์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์   
คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สอนสาขาวิชา Wood Science and Technology 
รายวิชาที่สอน Wood Technical Drawing , Design and 
Manufacturing of Wood Furniture , Wood Machining 
Processes ,Wood Finishing 
ความเชี่ยวชาญ  Product Design , Furniture Design 

8. นายสุรเชษฐ  ไชยอุปละ 
(การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไมสัก) 

B.S.I.E.D (Hons.)Industrial Design, 
Kmitl. 
M.S.I.E.D Industrial Design 
Technology. Kmitl 

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ความเชี่ยวชาญ กลุมวิชาศิลปอุตสาหกรรม 
New Product Development (NPD) 
การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco Design) 
Assistive Technology 

9. ผศ.ลดาวัลย์  พวงจิตร 
 
(การผลิตเมล็ดและกลาไมสัก) 

วท.บ.(วนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524 
วท.ม.(วนศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525 
D.Sc.(Silviculture), University of 
Helsinki, ฟินแลนด์, 2532 

อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา  
คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ความเชี่ยวชาญทรัพยากรธรรมชาติเขตรอน นิเวศสรีรวิทยาปุา
ไม, การปรับปรุงพันธุ์, เมล็ดพรรณไมปุา, ปุาไมในเมือง, การกัก
เก็บคาร์บอน/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 
 

10. ผศ.บุญวงศ์ ไทยอุตสาห์ 
 
(การผลิตเมล็ดและกลาไมสัก) 

วท.บ.( วนศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2511 
M.F.(Silviculture), University of 
Helsinki, ฟินแลนด์, 2515 
Ph.D(Wildland Resource Science), 
University of California,Berkeley, 
สหรัฐอเมริกา, 2524 
 

อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา  
คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ การปลูกสรางสวนปุา(วนวัฒนวิทยาของปุา
ปลูก), วนวัฒนวิทยาในเขตเมือง, ระบบวนเกษตร, การจัดการดิน
ปุาไม  
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
11. รศ.ดร.สันต์  เกตุปราณีต 

(การจัดการไฟและแมลง
ศัตรูสัก) 

Ph.D.(Forest Fire Science); University 
of Washington  
วท.ม.(วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ นิเวศวิทยาไฟปุา 
สอนรายวิชา   Introduction to Forest Fire , Forest Fire , , 
Forest Fire Management , Applied Silviculture 

12. รศ.ดร.เดชา วิวัฒนว์ิทยา 
 
(การจัดการไฟและแมลง
ศัตรูสัก) 

B.S., 1988, Kasetsart University, 
Bangkok -M.S., 1991, Kasetsart 
University, Bangkok,-
D.Agr.(Forest Entomology) 
Kyoto U.,Japan 

อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาปุาไม 
คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญนิเวศวิทยาปุาไมประยุกต์ 
 

13. ดร.ชาญชัย  ยาวุฒ ิ
 
(การท าไมสัก) 

วน.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 
2511 
M.S.(Forest Resources), University of 
Washington, สหรัฐอเมริกา, 2521 
Ph.D.(Forest Resources), University 
of Washington, สหรัฐอเมริกา, 2527 

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมปุาไม 
คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมปุาไม , การจัดการปุาไม , GIS 

14. ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก 
 (การแปรรูปไมสักและไมสัก
แปรรูป) 

B.S.(Forestry), 1985, Kasetsart 
University, Bangkok, Thailand 
M.S.(Forestry), 1991, Kasetsart 
University, Bangkok, Thailand  
Ph.D., 1996, The University of 
Tokyo University, Tokyo, Japan 

อาจารย์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์   
คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ Wood Composition Boards Technology  
,Wood Products Marketing  ,Wood Composite 
Technology ,Wood Utilization ,Wood Energy 
สอนรายวิชา Manufacture and Properties of 
Particleboard, Manufacture and Properties of Fiberboard and 
Mineral-Bonded Composite Products , Selected Topics in 
Wood Science and Technology ,Wood-Base Panel 
Technology ,Special Problems 
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คณะกรรมการด าเนินงานพฒันาและยกร่างหลักสูตร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่  

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1. นายพงศธร  กันทะวงค์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

วท.บ.(เกษตรกลวิธาน) 
 

ครูผูชวย - หัวหนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมสัก วิทยาลัยชุมชนแพร 
- นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร 
- ผูจ าหนายไมสักทอน  
- ผูประสานงานโครงการศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จังหวัดแพร 
- อาจารย์ผูสอนดานบริหารธุรกิจ 

2.  นางสาวจอมขวัญ  เวียงเงิน ศศ.ม.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
วท.ม.วนศาสตร์ 
สาขาการบริหารทรัพยากรปุาไม 

ครู คศ.2 - หัวหนากลุมงานหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนแพร 
- ผูตรวจประเมินโครงสงเสริมการผลิตที่เปืนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ปี 54 

3.  นายยศ  แกวเอ่ียม อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เจาหนาที่โครงการไมสัก เจาหนาที่โครงการไมสัก 
4. นายตองพงศ์  เอนกนันท์ ศศ.บ. จิตวิทยา เจาหนาที่โครงการเกษตรปลอดภัย เจาหนาที่โครงการเกษตรปลอดภัย 
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ส่วนที่ 5 
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
1. นายชัชวาล  ลางดี - ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและ

เทคนิคศึกษา) 
- ค.อ.บ. (ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิตเครื่องกล) 
ปมอ. ประโยคครูมัธยม
อาชีวศึกษา 
- ฝึกหัดครูชางเครื่องเรือนไม 
(ประเทศเยอรมัน) 

- ปัจจุบันเป็นคณะ
กรรมการบริหารและ
หัวหนาแผนกชางเครื่อง
เรือนไมจริง ศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร 
- ขาราชการบ านาญ 
กรมอาชีวศึกษา 
 

-หัวหนาแผนกเครื่องจักรกลงานไม รองผูอ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
- โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบเทคนิคสมุทรสงคราม งานไมและกอสราง  
- คณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ปวช.ชางเคหภัณฑ์ กรมอาชีวศึกษา 
- คณะกรรมการรางมาตรฐานและทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- คณะกรรมการรางมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชางเครื่องเรือน ชางตอประกอบมุมไม  
- คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โครงการเงินกู ADB กระทรวงแรงงาน 

2. นายจามร  วสุรัตน์มณี - วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
- อส.บ. เทคโนโลยีศิลป
อุตสาหกรรม 
- ปวส. เทคโนโลยี  
เครื่องจักรกลงานไม 

- อาจารย์ สาขา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไม 
2545 – ปัจจุบัน  
 

- อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม 2545 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
- ผูเชี่ยวชาญโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไม (สวทช.) 
- โครงการแผนแมบท ตนแบบโรงงานผลิตภัณฑ์ไมสัก จังหวัดแพร 
- งานวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยในการอบไมยางพารา 
- งานวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดแนวนอนของมุมมีด 

3.  นายฐานวัฒน์  วิทยปรีชาศิลป ค.อ.บ. สาขาศิลปอุตสาหกรรม 
 

- Excusive Director , 
Design Director บริษัท 
Five Monkeys 
Co;LTD 

- วิเคราะห์ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไมสักจังหวัดแพร (สูงเมน-ดอนมูล) วิทยากร
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไมสัก วิสาหกิจชุมชน จังหวัดแพร 
- ออกแบบโครงการผลิตยางพารา พื้นที่ 300 ไร จ.เชียงราย ของ Yun Mong 
Group , Kunming , China 
- บริหารและเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนา OTOP/SMEs  
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
4.  นายบุญพัฒน์  นามวงศ์พรหม ทษ.ม. เทคโนโลยีการเกษตร 

(พืชไร่) 
ทษ.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 
(พืชศาสตร์ / พืชไร่) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
ประกาศนียบัตรบริหาร
การศึกษา 

ครู คศ.1  
รักษาราชการแทน     
ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนแพร่ 

- ครูวิทยาลัยชุมชนระนอง 3 ปี 
- ครูวิทยาลัยชุมชนแพร 6 ปี   
- หัวหนากลุมงานสงเสริมการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนระนอง 
- หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน วิทยาลัยชุมชนแพร 
- หัวหนากลุมงานเครือขาย วิทยาลัยชุมชนแพร 
- หัวหนากลุมงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร 
- รักษาราชการแทนผูอ านวยการ วิทยาลัยชุมชนแพร 

5. นายมนัส  จันทร์พวง 
 
 

ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

งานเครือขาย หองเรียน
งานพัฒนาหลักสูตร 
 

- หัวหนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนสตูล 5 ปี 
- งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ทองถิ่นทางทะเล 
- การพัฒนาหลักสูตรส าหรับประชาชนที่อยูหางไกล บนเกาะหลีเปฺะ จ.สตูล 
- ผูผิดชอบโครงการฝึกอบรมผูประกอบการใหมดานการทองเที่ยว 

1. - ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดย
แนวใช Balanced Scorecard (BSC) 
- การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ตามรอย
แนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

6.  นางสาวจอมขวัญ  เวียงเงิน 
 
 

วท.ม.วนศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
ปุาไม 
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

-ครู คศ.2 
-หัวกลุมงานหลักสูตร
ฝึกอบรม 
-กรรมการสภาวิชาการ 
วิทยาลัยชุมชนแพร 

- หัวหนากลุมงานหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนแพร 5 ปี 
- ครูผูสอนวิทยาลัยชุมชนแพร 5 ปี 
- ผูตรวจประเมินโครงสงเสริมการผลิตที่เปืนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประเภทการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม ปี 54 
- กรรมการสภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fbuangam.wordpress.com%2Fbalanced-scorecard-bsc%2F&ei=JUdQUPWdF4HNrQf5kYGADw&usg=AFQjCNHb2uUKGw2HHf9BMFn29HYx6FpufQ&sig2=iQroLX1OAj6jOC8Th1YIzQ
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์/สถานที่ท างาน 
7.  นางสาววิยะณี  ดังกอง 

 
 

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

หัวหนากลุมงานจัด
การศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา 
กรรมการและเลขานุการ           
สภาวิชาการ วิทยาลัย
ชุมชนแพร 

- หัวหนากลุมงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
- กรรมการและเลขานุการ สภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร 
- ครูผูสอนวิทยาลัยชุมชนตาก 4 ปี  
- ครูผูสอนวิทยาลัยชุมชนแพร 3 ปี 
-  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
- นักวิชาการภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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ส่วนที่ 6  แหล่งเรียนรู้ – ภูมิปัญญา 
ที ่ ชื่อ แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง / ที่อยู่ หมายเหตุ 

1 โรงงานแปรรูปไม  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม  
อ.รองกวาง จ.แพร (หมอนไม รองกวาง) 

- การแปรรูปไมและอุตสาหกรรมปุาไม ต.แมทราย  อ.รองกวาง  จ.แพร  

2 สวนปุาองค์การอุตสาหกรรมปุาไม 
- อ.รองกวาง    - อ.เดนชัย 

- การปลูกสวนสัก การจัดการสวนสัก 
- การอุตสาหกรรมปุาไม 

อ.รองกวาง  อ.เดนชัย   
อ.วังชิ้น  จ.แพร 

 

3 โรงเลื่อยไมเดนชัย - การแปรรูปไม อ.เดนชัย  จ.แพร  
4 ศูนย์เพาะช ากลาไมเดนชัย - การปลูกสวนสัก การจัดการสวนสัก อ.เดนชัย  จ.แพร  
5 โรงงานปาเกเดนชัย - การผลิตผลิตภัณฑ์จากไมสัก อ.เดนชัย  จ.แพร  
6 โรงงานแพรพาราวู฿ด - การผลิตผลิตภัณฑ์จากไมสัก ต.ปุาแดง  อ.เมือง  จ.แพร  
7 โรงงานชัยณรงค์  แปรรูปไม - การแปรรูปไม บานผาขาว  ต.ดอนแทน อ.สูงเมน   

จ.แพร 
 

8 กลุมวิสาหกิจชุมชนผูคาเฟอร์นิเจอร์   
หัวดง-ดอนมูล  อ.สูงเมน  จ.แพร 

- การผลิตผลิตภัณฑ์จากไมสัก 
- การบริหารจัดการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 

ส านักงานวิสาหกิจชุมชนผูคา
เฟอร์นิเจอร์ ฯ (สถาบันพัฒนาผูน า
ทองถิ่น อบจ.แพร อ.สูงเมน จ.แพร) 

 

9 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร) พิพิธภัณฑ์ไมสัก 
(Museum Teak) 

- ความเป็นมาอุตสาหกรรมปุาไม 
- การปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ 

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร)  อ.เมือง   
จ.แพร 

 

10 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดแพร 

- การจัดการไฟปุา  
- การปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ 

อ.เมือง  จ.แพร  

11 ส านักงานสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจ 
จังหวัดแพร 

- การบริหารจัดการธุรกิจไมสัก อ.เมือง  จ.แพร  

12 นายสมบูรณ์  พูนพิน  ภูมิปัญญาดานการท า
เฟอร์นิเจอร์ไมสักดวยเครื่องมือโบราณ 

- การผลิตผลิตภัณฑ์จากไมสัก 11/1 ม. 1  ต.แมจั๊ว  อ.เดนชัย   
จ.แพร 
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ส่วนที่ 7  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา 
ที ่ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 กองทุนตั้งตัวได 
- แหลงเงินทุนประกอบธุรกิจ 
- เงินหมุนเวียน 
- ดอกเบี้ยถูก 

- ประสานกระทรวงศึกษา 
- ประสาน SME Bank, สสว. 
- ประสาน ธกส.แพร 
- จัดท าแผนธุรกิจ 

- วิทยากรภายนอก 
- ฝึกปฏิบัติการดานธุรกิจ

ระหวางเรียน 

2 โควตาไมแปรรูปคุณภาพดีจากองค์การอุตสาหกรรม
ปุาไม วัตถุดิบในการประกอบธุรกิจ 

- ประสานการจัดหาไมคุณภาพสูง เพ่ือเป็นวัสดุฝึกปฏิบัติ  

3 เสริมสรางความเขมแข็งของการรวมกลุม - จัดตั้งกลุมวิสาหกิจไม  
4 ประชาสัมพันธ์ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึง

ความกาวหนาของการด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
- ประชาสัมพันธ์ใหรับผูเขาเรียน 

 

5 วิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์ 
 

- จัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์  สามารถบรรยายใหความรูที่เขาใจ
งาย ใชไดจริง 

 

6 ขอตอรองพิเศษกับหนวยงานภาครัฐ 
- ต ารวจอ าเภอสูงเมน 
- ส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จ.แพร 

- เชิญเจาหนาที่ภาครัฐมาเป็นวิทยากรรวมเพ่ือใหความรูดานกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

 

7 เทคโนโลยี / เครื่องจักรทดแทนแรงคน 
 

- ศึกษาดูงานโรงงาน/เครื่องจักร 
- งบประมาณจัดซื้อ เครื่องจักรที่ทันสมัยใชสอนนักศึกษา 

 

8 มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

- ใหใบรับรองฝีมือแรงงานรวมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
- เพ่ิมศักยภาพในการท าชิ้นงาน 

 

9 เทคนิคการถายทอดองค์ความรูและการฝึก
ปฏิบัติการ 

- ถายทอดความรู ณ สถานประกอบการ 
- ชุดสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เขาใจงาย 

 

10 กฎหมายการท าไมส าหรับผูประกอบการทั้งระบบ
(ตนน้ า / กลางน้ า / ปลายน้ า) 

- เชิญเจาหนาที่ภาครัฐมาเป็นวิทยากรรวมเพ่ือใหความรูดานกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
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ที ่ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 

11 การขนสงไมสักท้ังระบบ 
 

- หลักการขนสง  กรณีศึกษาการขนสงไม (ไมทอน ,แปรรูป, 
เฟอร์นิเจอร์) 

 

12 การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง - ศึกษาดูงาน  ฝึกงานสถานที่จริง   
13 การตลาดไมสัก - วิจัยตลาดเปูาหมายและความตองการ  
14 จัดท าศูนย์ R+D ออกแบบและพัฒนารูปแบบ - ใชวัสดุรวมงานไมที่มีในทองถิ่น เชน งานเหล็กบานรองฟอง,งานผา

หมอหอม,งานจักรสาน 
 

 
 
 
 
 


