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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
จากยุ ทธศาสตร์ พัฒ นาจั งหวัดแพร ที่มีวิสั ยทัศน์วา “เมืองไมสั ก วิถีชีวิตวัฒ นธรรมล าน
ภูมิปัญญาทองถิ่นสูมาตรฐานสากล” จะเห็นไดวา จังหวัดแพร เป็นจังหวัดที่มีการใชประโยชน์จากไมสักโดยใช
ภูมิปั ญญาทอ งถิ่ น ที่ต องการพัฒ นาให สู มาตรฐานสากล จั งหวัดแพร เป็ นจั งหวั ดที่ ผ ลิ ต เครื่องเรื อนไมสั ก
ที่ไดรับการยอมรั บจากประชาชนทั่ว ไป ในอดีตแตเนื่องจากในปัจจุบันความตองการของลูกคานั้ นมีความ
ตองการหลากหลายมากขึ้น และตองการผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไมสักที่ตอบสนองตอลูกคาได ทาใหเกิดมีพอคา
คนกลางซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องไมสักจากจังหวัดแพร นามาการเพิ่มมูลคาพัฒนาเพื่ อตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา สิ่งที่เกิดขึ้นเหลานี้ทาใหผูประกอบการในจังหวัดแพรขาดรายไดที่สมควรไดรับเป็นจานวนมหาศาล
เนื่องจากพอคาคนกลางจะขายในราคาที่สูงกวาถึง 5 – 10 เทาตัว ดังนั้นหากไดมีการพัฒนาหรือใหความรู
เทคนิ ค ต า ง ๆ แก ผู ป ระกอบการในจั ง หวั ด แพร แ ล ว ก็ เ ป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะสามารถจะเพิ่ ม รายได กั บ
ผูประกอบการในจังหวัดแพร ซึ่งจะสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพรในหัวขอ “การเพิ่ม
ขีดความสามารถการแขงขันแกไขปัญหาความยากจน และการกระจายรายได” และตอบสนองตอยุทธศาสตร์
ของจังหวัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน (SMEs) สงเสริมการคา การลงทุน และแกไขปัญหาความ
ยากจน
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแพร เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จั ดตั้งและดาเนินการโดยใชห ลั กการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ปีพุทธศักราช 2549 มติคณะรัฐมนตรีใหจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตามที่ประชาชนเสนอความตองการ และมี ความ
พรอม จังหวัดแพรเสนอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแพรเพื่อเป็นกลไกหนึ่ง และใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทา
โครงการพัฒ นาการศึ กษาที่ มีค วามสั มพั น ธ์ กับ การแกไขปัญ หาเศรษฐกิ จของประเทศ เพื่อ เป็ นหลั ก สู ต ร
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแพร และการดาเนินงานจะตองเกิด
จากความตองการและความพรอมของชุมชน บริหารจัดการตามปรัชญาและหลักการชองวิทยาลั ยชุมชน
ประชาชนมี ส ว นร ว มและเป็ น เจ า ของทุ ก ขั้ น ตอน ใช ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู ใ นพื้ น ที่ ใ ห เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
จัดการศึกษาในระบบเครือขาย และมีความรวมมือจากทุกภาคสว นของชุมชน จังหวัด เพื่อใหวิทยาลัยชุมชน
เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอันจะนาไปสูการสรางความเขมแข็ง
กับชุมชน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การศึกษา วาการศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นหัวใจของการพัฒนาทั้งปวง พัฒนาใหคนไทย
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เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู
ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมีค วามสุ ข รั ฐ จึ งถื อ เป็ น ภารกิจ ที่ ส าคั ญ ในการที่ จ ะให คนไทยทุ กคนมีโ อกาสได รั บ
ก า ร ศึ ก ษ า อ ย า ง ทั่ ว ถึ ง จึ ง ไ ด ร ะ ด ม ท รั พ ย า ก ร ทั้ 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 ไดกาหนดหลักการสาคัญใน การจัดการศึกษาประการ
หนึ่งที่เนนการมีสวนรวมของทุกสวนของสังคม รวมทั้งองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคม ใหยึดหลักเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ เชน ในมาตรา 8 (2)
ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในมาตรา 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มาตรา 28 หลักสูตรตาง ๆ ตองมี
ลั ก ษณะหลากหลาย ให จั ด ตามความเหมาะสมของแต ล ะระดั บ โดยมุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค คลให
เหมาะสมแกวัยและศักยภาพ โดยมี สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมี
ความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม
สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูง และการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรูและพัฒนาสังคม อีกทั้งไดเห็นความสาคัญของการ
วิจัยและตองการใหการวิจัยอยูในวิถีชีวิตของผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ไดกาหนดการวิจัยไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาไว 3 มาตรา คือ มาตรา 24 (5) ผูเรียน
ใชวิจัยเป็นสวนหนึ่งของการเรียนรู มาตรา 30 ใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และมาตรา 28
หลักสูตรของอุดมศึกษาใหมีการวิจัยคนควาเพื่อสรางองค์ความรู ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ตองนาการวิจัยเชิงประเมินมาเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณภาพ ของผูเรียน จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว สะทอนใหเห็นวา การวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรูเป็นภารกิจของทุกคน กลาวคือ ผูเรียนทาวิจัยเพื่อเรียนรู ผูสอนทาวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน
ผู บ ริ หา ร ท า วิ จั ย เพื่ อ ปร ะ กั น คุ ณภ า พก า รศึ ก ษา เ พื่ อใ ห กา ร พั ฒ น าห ลั กสู ต รเ ป็ นไ ป อย า ง
มีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ (พัชรี ศรีสังข์ : 7) ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
ทั น สมั ย และสอดคล อ งกั บ บริ บ ทของท อ งถิ่ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น และมี คุ ณ ค า ยิ่ ง ต อ การจั ด การศึ ก ษา
ที่สถาบันการศึกษาทุกระดับตองดาเนินการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดยจะตองไดรับความรวมมือ
รวมใจจากบุคคลทุกฝุายทั้งทางตรงและทางออม ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
จากเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ดั ง กล า ว วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแพร จึ ง ได พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม ที่ตอบสนองตอแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดแพร โดย
เป็นการผลิตผูประกอบการดานผลิตภัณฑ์ไม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแกไขปัญหาความยากจนและ
กระจายไดรายไดเป็นการเสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รสอดคล อ งกั บ ปรั ช ญาการจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
และสนองนโยบายของภาครัฐ มีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ในชุมชน ไดมีการ
สอดแทรกและกาหนดรายวิชาจึงไดคานึงถึงความตระหนักในคุณคาของรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นที่ต นเอง
อาศัยอยู ในการที่จะจัดตั้งกิจการเป็นผูประกอบการใหม รวมทั้งสามารถเสริมความพรอมใหแกผูตองการ
สืบทอดอนุรักษ์เอกลักษณ์ประจาจังหวัดแพรเกี่ยวดานไมสักในทองถิ่น ที่มีอยูเดิมใหเขมแข็งอยูกับชุมชนตอไป
ได
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4. หน่วยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยชุมชนแพร สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. ปรัชญาของหลักสูตร
สรางบุคลากรที่เป็นผูประกอบอาชีพที่มีทักษะความชานาญ การผลิตผลิตภัณฑ์ไม เพื่อที่จะรองรับการ
ขยายตั ว ของการประกอบธุ ร กิ จ ในอนาคต อี ก ทั้ ง ช ว ยสื บ สานอนุ รั ก ษ์ อ าชี พ ที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์
ประจาจังหวัดแพร
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม มีวัตถุประสงค์ดังนี้
6.1 เพื่อสรางผูประกอบการที่มีความรู ความสามารถในการประกอบธุรกิจดานผลิตภัณฑ์ไม
6.2 เพื่อสรางผูประกอบการธุรกิจดานผลิตภัณฑ์ไม ที่มีความรู ความสามารถในการบริหาร
จัดการอยางมีระบบสนองความตองการของตลาดและเป็นการกระจายรายไดในชุมชน
6.3 เพื่อสรางผูประกอบการที่มีความสามารถประยุกต์ใชความรูในการพัฒนาธุรกิจ มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร มีจิตสานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
เป็นผูอนุรักษ์ สงเสริม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับดานไมสักของจังหวัดแพร
คุณสมบัตขิ องผู้จบหลักสูตรที่พึงประสงค์
1. ใชภาษาในการสื่อสารชีวิตประจาวัน และการสืบคนพัฒนาความรูในงานอาชีพ ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ไม
2. พัฒนาตนเองและเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ และสานึกรักผูกพันตอทองถิ่นแผนดินแม
3. วางแผนเพื่อดาเนินการจัดการธุรกิจดานผลิตภัณฑ์ไมในชุมชน
4. วางแผนดาเนินงานการการปลูกและการจัดการสวนปุาปลูก การจัดการไฟและแมลงศัตรูไม การ
ทาไม การแปรรูปไม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม
5. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ์และ/หรือ ประยุกต์ใชเทคโนโลยีในงานธุรกิจไม
6. เลือกใชวัตถุดิบ และ วัตถุดิบในทองถิ่น สาหรับการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม และอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม
7. จัดตกแตงบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไม
8. ดาเนินงานจัดการธุรกิจผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม จัดจาหนายทั้งใน
และตางประเทศ
9. มีใจรักและรูคุณคาเกี่ยวกับไม และผลิตภัณฑ์ไม
7. กาหนดการเปิดสอน
ตั้งแตปีการศึกษา 2556 เป็นตนไป
8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
8.1 จบการศึกษาไมต่ากวาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา
8.2 มีอายุตั้งแต 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
8.3 มีเจตคติที่ดีตอการเป็นผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม
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9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
9.1 ใชวิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกาหนด
9.2 คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆที่กาหนดไวในระเบียบการสอบคัดเลือก 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
ภาคการศึกษาปกติ 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 การทาโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทาโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1หนวยกิต ระบบทวิภาค
12. จานวนหน่วยกิต
ใหมีจานวนหนวยกิตรวม 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
วิชาพื้นฐาน หรือวิชาแกนหรือวิชาระดับตน
2
หมายถึง
วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง
3
หมายถึง
วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ
BB
แทนตัวเลขลาดับที่ของรายวิชา (01-99)
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15. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชา ดังนี้
1. รายวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
33 หน่วยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพ
24 หนวยกิต
2.3 การฝึกงาน
3
หนวยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
540205-101

ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
3(2-2-5)
(English for Communication and Information Retrieval)
540404-102
จังหวัดศึกษา
3(2-2-5)
(Province Studies)
540711-103
โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
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
การทาไม
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
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม
3(2-2-5)
(Furniture industry)
541001-210
การแปรรูปไมและไมแปรรูป
3(2-2-5)
(Processing and Lumber)
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รหัสวิชา
541004-211
541004-212
540605-213
2.3 การฝึกงาน
รหัสวิชา
540607-300

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม
3(2-2-5)
(Products Design and Development for Wood Products)
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม 3(2-2-5)
(Packaging Design and Development for Wood Products)
การบริหารธุรกิจ การตลาดและการขนสงผลิตภัณฑ์ไม 3(2-2-5)
(Marketing Business Administration and Logistics of Wood
Products)
3
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การฝึกงาน
3(150)
(Practicum)

แผนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไม
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
540909-206 การผลิตเมล็ดและกลาไม
540909-207 การปลูกและการจัดการสวน
541001-204 การทาไม
540909-208 การจัดการไฟและแมลงศัตรูไม
540205-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
รวม

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15(11-8-26)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
541001-210 การแปรรูปไมและไมแปรรูป
541001-209 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม
541004-211 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม
540607-205 การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม
540404-102 จังหวัดศึกษา
540711-103 โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
รวม

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)
18(13-10-31)

ภาคการศึกษาที่ 3
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
541004-212 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม
540605-213 การบริหารธุรกิจ การตลาดและการขนสงผลิตภัณฑ์ไม
540607-300 การฝึกงาน
รวม

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(150)
9(4-154-10)
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16 . เกณฑ์การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้ ใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545
โดยมีเกณฑ์การประเมินผล แบบอิงเกณฑ์ คือ
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
P
W
I
AU

ค่าระดับผลการเรียน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (excellent)
ดีมาก (very good)
ดี (goof)
คอนขางดี (above average)
พอใช (average)
ออน (below average)
ออนมาก (poor)
ตก (fail)
หมายถึง ผลการเรียนอยูในระดับพอใจ
หมายถึง ผลการเรียนอยูในระดับไมพอใจ
หมายถึง ผลการเรียนอยูในระดับผาน (Pass)
หมายถึง ผลการเรียนเนื่องจากถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
หมายถึง ผลการเรียนที่ไมสมบูรณ์ (Incomplete)
หมายถึง การรวมฟังไมมีการประเมินผล ไมนับหนวยกิต เพื่อการ
จบหลักสูตร
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดรายวิชา
1. หมวดวิชาแกน หมายถึงรายวิชาที่เป็นความรูพื้นฐานสาหรับการเรียนรายวิชาเฉพาะไดอยาง
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 และสามารถนามาประยุกต์กับการสื่อสาร
เหมาะกับสถานการณ์และสภาพแวดลอม
2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ตาง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. มีทักษะการอาน การตีความบทความและขอมูลขาวสารที่ไดรับและสามารถถายทอดเป็น
ภาษาพูดและภาษาเขียนขั้นพื้นฐาน
4. มีทักษะการสืบคนและสื่อสารสารสนเทศในระบบฐานขอมูล และระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาทักษะการฟัง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน เชน การทักทายและกลาวลา การแนะนาตนเองและผูอื่น การแลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัว การ
กลาวคาขอโทษและขอบคุณ แสดงความคิดเห็น การฟังและใหขอมูลขาวสารและแนะนา การซื้อขายสินคา
และการตอรองราคา การบอกทิศทาง ความเขาใจในวัฒ นธรรมตางชาติ ซึ่งสอดแทรกอยูในภาษา อาน
ขอความและบทความสั้น ๆ ซึ่งมีรูปประโยค คาศัพท์พื้นฐาน สานวนงาย ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน เชน
ปูายประกาศ โฆษณา ฉลาก เขียนขอความสั้น ๆ และงายๆ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรอกแบบฟอร์ม
การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอร์จากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูล
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540404-102

จังหวัดศึกษา
(Province Studies)

3(2-2-5)

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 และสานึกรักผูกพันตอทองถิ่นแผนดินแม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรียนรูเรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน ในดานประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินคา พืชพรรณ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลสาคัญ ภูมิปัญญาทองถิ่น ปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด
540711-103

โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ
(Software Package for Occupation)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู ความเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับงานอาชีพ
2. มีความรู และ ทักษะสามารถประยุกต์ใชโปรแกรมสาเร็จรูปดานการจัดทาเอกสาร การจัดการ
ฐานขอมูลการวิเคราะห์ขอมูล การนาเสนอผลงานและการผลิตสื่อในงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกต์ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการ
เอกสาร การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะห์ขอมูล การนาเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร์ สื่อผสมและการใช
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทตางๆ การสืบคนขอมูล สารสนเทศ สื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร์
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2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง รายวิชาที่เป็นแกนแทหรือจุดเนนของหลักสูตร แสดงลักษณะเฉพาะ
เกี่ยวกับความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่ตองการสรางคนที่ทางานเฉพาะดาน หรือเพื่อการประกอบอาชีพ
หรือเพื่อเติมเต็มศักยภาพ บุคคลในดานใดดานหนึ่ง มีรายวิชาดังนี้
541001-204

การทาไม้
(Logging)

3(3-0-6)

วัตถุประสงค์
1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการทาไมตลอดจนการเลือกใชเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใชในการทาไม
2. มีความรู และทักษะ แนวทางในการวางแผนการทาไมเพื่อใหไดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
3. มีความรู ความเขาใจในเรื่องของความปลอดภัยและอันตรายอันจะเกิดจากการทาไม
4. มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในการทาไม
5. มีเจตคติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการทาไมเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต และอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม
ทองถิ่น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลั ก การ เทคนิ ค อุ ป กรณ์และเครื่ องมื อในการโคนล ม ไม การคัดชั้น คุณภาพ การตั ดทอน
การชักลากถอนตอและการขนสง การวางแผนการทาไม การประเมินคาใชจาย ความปลอดภัย และอันตรายใน
การทาไม กฎหมายและระเบียบในการทาไมออกจากสวนปุา การขออนุญาตทาไมตามกฎหมายวาดวยปุาไม
และกฎหมายวาดวยปุาสงวนแหงชาติ ไมปลูกในพื้นที่ตาง ๆ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครอง การทาไม
ออกตามกฎหมายวาดวยสวนปุา
540607-205

การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้
(Wood Products Business Management)

3(3-0-6)

วัตถุประสงค์
1. มีความรูความเขาใจหลักธุรกิจการเกษตร หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และ หลักการบริหารธุรกิจที่
นามาประยุกต์ใชในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม
2. มีความรู และทักษะนาหลักการจัดการธุรกิจมาประยุกต์ใชในการดาเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม
3. มีความรู และ ทักษะในการวิเคราะห์วัดผลสาเร็จของการทาธุรกิจผลิตภัณฑ์ไมได
4. มีเจตคติที่ดีตอธุรกิจและการเป็นผูประกอบการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการตัดสินใจในการดาเนินการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ไมดานการผลิต หลักการบริหารธุรกิจ
และทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ที่สามารถนามาประยุกต์ในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม การวิเคราะห์สถานภาพดาน
การเงิน การวัดผลสาเร็จในการดาเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม
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540909-206

การผลิตเมล็ดและกล้าไม้
(Seed and Seedling production of Wood)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรูความเขาใจถึงวิธีการผลิตเมล็ดที่มีคุณภาพ
2. มีความรูความเขาใจถึงวิธีการผลิตกลาไมที่มีคุณภาพ
3. มีความรู และทักษะสามารถจัดการเรือนเพาะชาเพื่อผลิตกลาไมที่มีคุณภาพ
4. มีเจตคติตอวิชาชีพนาความรูไปประยุกต์ใชในการทาธุรกิจเมล็ดและกลาไม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติเกี่ย วกับ การจั ดหาเมล็ ดไม ที่มีคุณภาพ การปฏิบัติตอเมล็ ด การเก็บรักษาเมล็ ด
การับรองคุณภาพของเมล็ด การผลิตกลาไม การดูแลรักษากลาไมในเรือนเพาะชา การควบคุมคุณภาพของกลา
ไม การวางแผน ปฏิบัติงานในเรือนเพาะชาปุาไมนาไปสูการประกอบอาชีพการผลิตเมล็ดและกลาไมในทองถิ่น
ได
540909-207

การปลูกและการจัดการสวน
(Plantation and Management)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรูความเขาใจถึงขั้นตอนการปลูกสรางสวนไมทุกขั้นตอนการปลูกสรางสวนไมทุกขั้นตอน
ตั้งแตปลูกจนถึงการเตรียมตัดฟันเพื่อจาหนาย
2. มีความรู ความเขาใจถึงการจัดการสวนปุาปลูกในรูปแบบตาง ๆ
3. มีความรู และทักษะในการวางแผนปฏิบัติงานการปลูกสรางสวนปุาและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4. มีเจตคติในการปลูกและการจัดการสวนปุาปลูก ที่ถูกตองเป็นไปตามระเบียบกฎหมายขอบังคับ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการเตรียมพื้นที่ การปลูก การดูแลรักษา ที่รวมถึงการกาจัดวัชพืช การใสปุย
การลิดกิ่ง การตัดสางขยายระยะ การติดตามการเติมโตและประเมินผลผลิตไม การจัดการสวนสักในรูปแบบ
ๆ เชน ปลูกในระบบวนเกษตร หรือตามหัวไรปลายนา นอกจากนี้ยังประกอบดวยการวางแผนปฏิบัติงานใน
สวนไม และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูกสรางสวนปุาปลูกในชุมชน
540909-208

การจัดการไฟและแมลงศัตรูไม้
(Management of Fire and Insect pest of Wood)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับไฟปุา
2. มีความรู และทักษะในการจัดการไฟในสวนปุาปลูก
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแมลงศัตรูไม ความเสียหาย การปูองกันกาจัด และทักษะในสารวจ
แมลงศัตรูไม
4. มีเจตคติที่ดีตอการเฝูาระวังอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมในทองถิ่น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟปุา การปูองกันไฟ การตรวจหาไฟ การเตรียมการดับไฟ การดับไฟใน
สวนปุาสัก และความรูทั่วไปเกี่ยวกับแมลง แมลงศัตรูพืช และชีวประวัติ การปูองกันและกาจัดแมลงศัตรู

12
541001-209

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
(Furniture industry)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรูความเขาใจในหลักการผลิตผลิตภัณฑ์ไมไดอยางมีคุณภาพ
2. มีความรูและทักษะนาหลักการผลิตผลิตภัณฑ์ไมมาประยุกต์ใชในธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ไม
3. มีกิจนิสัยในการใชประโยชน์จากไมไดอยาคุมคา และการรักษาสิ่งแวดลอม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์ไม ความรู เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ไม การบารุงรักษาเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพ การใชไมอยางคุมคา ความปลอดภัย และการรักษาสิงแวดลอม
541001-210

การแปรรูปไม้และไม้แปรรูป
(Processing and Lumber)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรูเกี่ยวกับ กระบวนการในการเกิดเนื้อไมเบื้องตนโครงสรางของเนื้อไม องค์ประกอบพื้นฐาน
ของเนื้อไมและสมบัติทางฟิสิกส์เคมีและเชิงกล
2. มีความรูทักษะเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อยไมแปรรูป การผลิตไมบางและการผลิตไมอัด
3. มีความรู และ ทักษะในกรรมวิธีการทาใหไมแหง โดยการผึ่งและอบไม กรรมวิธีการปูองกันและ
รักษาเนื้อไมจากการทาลายของแมลงและเชื้อราอยางถูกวิธี
4. มีความรูและทักษะการถอด-ประกอบผลิตภัณฑ์ไม
5. มีเจตคติในการนาเศษเหลือจากกระบวนการผลิตไมมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไมประกอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาธรรมชาติของไมและลั กษณะโครงสรางของเนื้อไม องค์ประกอบพื้นฐานของเนื้อไม สมบัติทาง
ฟิสิ กส์ เคมีและเชิงกล กรรมวิธีการแปรรู ป เทคนิคการถอด-ประกอบผลิ ตภัณฑ์ไม การปูองกันและรักษา
เนื้อไม การอบไมใหแหงเพื่อพรอมที่จะนาไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กรรมวิธีการปูองกันและรักษา
เนื้อไมจากการทาลายของแมลงและเชื้อรา ตลอดจนใชประโยชน์จากเศษเหลือ
541004-211

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้
(Products Design and Development for Wood Products)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลปะ ทฤษฏีสี และหลักการออกแบบ
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชสี เสนในการออกแบบ
3. มีทักษะในการรางและเขียนแบบผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานตางๆได
4. มีกิจนิสัยความคิดสรางสรรค์และพัฒนาการผลิตในระบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไมได
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้น ฐานของการออกแบบ จุด เส น สี พื้นผิว ระนาบ คาน้าหนัก ของสี
หลั กการร างภาพ(Sketch) หลั ก การออกแบบ กระบวนการออกแบบ แนวทางการออกแบบและพัฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเขี ย นแบบเพื่ อ การผลิ ต กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม การผลิ ต ในระบบอุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม
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541004-212

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้
(Packaging Design and Development for Teak Products)

3(2-2-5)

วัตถุประสงค์
1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีบรรจุ บทบาทและประโยชน์ของการบรรจุ
2. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายของมาตรฐานทางการบรรจุซึ่งเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์ไม
3. มีความรู และ ทักษะ การออกแบบโครงสรางและกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ ออกแบบทางการบรรจุ
มาประยุกต์ใชกับผลิตภัณฑ์ไม
4. มีเจตคติที่ดีตอการออกแบบผลิตภัณฑ์ไมเพื่อการเป็นผูประกอบการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการ บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีการบรรจุ บทบาทและประโยชน์ของการบรรจุ
วัสดุและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์จากไม การออกแบบโครงสราง กราฟิก และ ฉลากของบรรจุ
ภัณฑ์ การจัดการเพื่อการขนสง กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการบรรจุผลิตภัณฑ์จากไม
540605-213
การบริหารธุรกิจ การตลาดและการขนส่งไม้
3(2-2-5)
(Marketing Business Administration and Logistics of Wood Products)
วัตถุประสงค์
1. มีความรูความเขาใจหลักการบริหารธุรกิจที่นามาประยุกต์ใชในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม
2. มีความรูและทักษะในการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใชในการดาเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม
3. มีความรูและทักษะในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของการตลาดลากรทะธุรกิจผลิตภัณฑ์ไมได
4. มีเจตคติที่ดีตอธรุกิจและการเป็นผูประกอบการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการตัดสินใจในการดาเนินการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม ดานการลงทุนและการตลาดธุรกิจการ
แปรรู ปไม การตลาด และผลิตภัณฑ์ไม หลั กการบริหารธุรกิจที่สามารถนามาประยุกต์ในการจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม การขนสงสินคาใหกับลูกคา
540607-300

การฝึกงาน
(Practicum)

3(150)

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให ส ามารถน าความรู และประสบการณ์ ทางดา นผลิ ต ภัณฑ์ ไม ไปประยุ กต์ ใชใ นสถาน
ประกอบการและในชุมชนได
2. เพื่อใหฝึกการปฏิบัติงานดานผลิตภัณฑ์ไม การปลูก การทาไม การแปรรูปไม การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม และอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม
3. เพื่อใหฝึกการเป็นผูประกอบผลิตภัณฑ์ไมของชุมชนได
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และการสรางเครือขายกับชุมชน
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานดานการประกอบการผลิตภัณฑ์ไม ในสถานประกอบการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม และ
โรงงานแปรรูปไม เป็นการสรางเครือขายกับชุมชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในดานการดานการเป็น ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ไม และ เป็นการเตรียมความพรอมการเป็นผูประกอบการผลิตภัณฑ์ไมในอนาคตตอไป
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การให้ความหมายระบบรหัสวิชา
หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
ลาดับที่หมู่วิชา
หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
00
01) หมวดวิชาการศึกษา ไดจัดหมูวิชาดังนี้
01
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาครุศาสตร์
02
หมูวิชาหลักการศึกษา
03
หมูวิชาหลักสูตรและการสอน
04
หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
05
หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
06
หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
07
หมูวิชาการบริหารการศึกษา
08
หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย
09
หมูวิชาการศึกษาพิเศษ
--------------ฯลฯ----------(02) หมวดวิชามนุษยศาสตร์ ไดจัดหมูวิชา ดังนี้
00
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชามนุษยศาสตร์
01
หมูวิชาปรัชญา
02
หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา
03
หมูวิชาภาษาศาสตร์
04
หมูวิชาภาษาไทย
05
หมูวิชาภาษาอังกฤษ
06
หมูวิชาภาษาญี่ปุน
07
หมูวิชาภาษาจีน
08
หมูวิชาภาษามาเลย์
09
หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส
10
หมูวิชาภาษาเยอรมัน
11
หมูวิชาภาษาอิตาเลียน
12
หมูวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศ
13
หมูวิชาประวัติศาสตร์
14
หมูวิชาภาษารัสเชีย
15
หมูวิชาภาษาเกาหลี
16
หมูวิชาภาษาลาว
17
หมูวิชาภาษาเขมร
18
หมูวิชาภาษาพมา
19
หมูวิชาภาษาเวียดนาม
20
หมูวิชาภาษาสเปน
21
หมูวิชาภาษาอาหรับ
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ลาดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
(03)หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ไดจัดหมูวิชาดังนี้
00
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
01
หมูวิชาพื้นฐานทางศิลปกรรม
02
หมูวิชาวิจิตรศิลป
03
หมูวิชาประยุกต์ศิลป ออกแบบ 2 มิติ
04
หมูวิชาประยุกต์ศิลป ออกแบบ 3 มิติ
05
หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง
06
หมูวิชาดุริยางคศิลป
07
--------------ฯลฯ----------(04)หมวดวิชาสังคมศาสตร์ ไดจัดหมูวิชา ดังนี้ คือ
00
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาสังคมศาสตร์
01
หมูวิชาจิตวิทยา
02
หมูวิชามานุษยวิทยา
03
หมูวิชาสังคมวิทยา
04
หมูวิชาภูมิศาสตร์
05
หมูวิชารัฐศาสตร์
06
หมูวิชานิติศาสตร์
07
หมูวิชาเศรษฐศาสตร์
08
--------------ฯลฯ----------(05)หมวดวิชานิเทศศาสตร์ ไดจัดหมูวิชา ดังนี้ คือ
00
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชานิเทศศาสตร์
01
หมูวิชาการสื่อสาร
02
หมูวิชาสิ่งพิมพ์
03
หมูวิชาการประชาสัมพันธ์
04
หมูวิชาวิทยุ-โทรทัศน์
05
หมูวิชาการโฆษณา
06
หมูวิชาการถายภาพ
07
หมูวิชาภาพยนตร์
08
--------------ฯลฯ-----------
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ลาดับที่หมู่วิชา
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

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
(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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ลาดับที่หมู่วิชา

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
(09)หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ไดจัดเป็นหมูวิชา ดังนี้ คือ
00
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาเกษตรกรรม
01
หมูวิชาปฐพีวิทยา
02
หมูวิชาพืชไร
03
หมูวิชาพืชสวน
04
หมูวิชาสัตวบาล
05
หมูวิชาสัตวแพทย์
06
หมูวิชาการประมง
07
หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
08
หมูวิชากีฏวิทยาโรคพืชและวัชพืช
09
หมูวิชาวนศาสตร์
10
หมูวิชาชลประทาน
11
หมูวิชาเกษตรกลวิธาน
12
หมูวิชาสงเสริมการเกษตร
13
หมูวิชาสื่อสารการเกษตร
14
หมูวิชาเกษตรศึกษา
(10)หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดเป็นหมูวิชา ดังนี้ คือ
00
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
หมูวิชาอุตสาหกรรม
02
หมูวิชาเซรามิกส์
03
หมูวิชาศิลปหัตกรรม
04
หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
05
หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
06
หมูวิชากอสราง-โยธา
07
หมูวิชาไฟฟูากาลัง
08
หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส์
09
หมูวิชาเครื่องกล
10
หมูวิชาเทคนิคการผลิต
11
หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
12
หมูวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
13
หมูวิชาเทคโนโลยีโลหะ
14
หมูวิชาเทคโนโลยีดานความเย็น
15
หมูวิชาชางยนต์
16
หมูวิชาชางกลเรือ
17
หมูวิชาแมคคาทรอนิกส์
หมายเหตุ. อางอิงจาก หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 หนา12-17
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ส่วนที่ 3 ศักยภาพ อาจารย์ผู้สอน
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
วท.บ. วนศาสตร์
- วิทยากร

ที่
1.

ชื่อ – สกุล
นายสุรัตน์ชัย จันทร์วิเศษ

2.

นางสาวดวงพร เกียรติดารง

3.

นางสาววรรณธิภา จันทร์กลม

4.

นายฐานวัฒน์ วิทยปรีชาศิลย์

คุรุศาสตร์บัณฑิต
นักออกแบบอิสระ
(การออกแบบอุตสาหกรรม)

5.

นายศฤงคาร ไชยเจริญ

อนุฯปุาไม
ป.ตรี

วท.บ. การจัดการทรัพยากร นักวิชาการปุาไม
ปุาไม
วท.ม. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอม
วท.บ. วนศาสตร์
นักวิชาการปุาไม
วท.ม.วนศาสตร์ชุมชน

เจาพนักงานปุาไม 7
ชานาญการ

วิชาที่สอน
1. การปลูกและจัดการสวน
2. การผลิตเมล็ดและกลาไม
3. การทาไม
4. การจัดการไฟและ
แมลงศัตรูไม
1. การปลูกและจัดการ
สวน
2. การผลิตเมล็ดและกลาไม
3. การทาไม
1. การปลูกและจัดการ
สวน
2. การผลิตเมล็ดและกลาไม
3. การทาไม
1. การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม
2. การออกแบบพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไม
1. การทาไม
2. การจัดการไฟและ
แมลงศัตรู

สถานที่ทางาน
สวนปุาขุนแมคามี สานักงาน
อนุรักษ์และพัฒนาสวนปุานาน
อ.อ.ป.
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
จ. แพร
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
จ. แพร
บ.นูเน็ตคอมเมร์ซ จากัด
อ.เมือง จ.เชียงใหม
ศูนย์ประสานงาน
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ที่
6.

ชื่อ – สกุล
นายสุกิจ จันทร์ทอง

วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วนศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์

ตาแหน่ง
ผจก.ฝุายอุตสาหกรรม
ปุาไม สนง.

7.

นายวสันต์ กันทะวงค์

8.

นายมนู สมจิตร

อนุฯปุาไม
ป.ตรีการจัดการ
อนุฯปุาไม
ป.ตรีการจัดการ

เจาพนักงานปุาไม 6
ชานาญการ
อดีตปุาไมจังหวัดแพร
(ขาราชการบานาญ)

9.

นายสนิท บุญพิทักษ์

10

นายทวีศักดิ์ กรรณิกา

วท.บ.(วนศาสตร์)
วท.ม. (วนศาสตร์)
มัธยมศึกษาปีที่ 6

อดีตผูอานวยการ ร.ร.ปุาไม
แพร (ขาราชการบานาญ)
ผูประกอบการ-กลุม OTOP
แพรสักทอง จ.แพร
ผูประกอบการ-กลุม OTOP
แพรสักทอง จ.แพร
ผูประกอบการ-กลุม OTOP
แพรสักทอง จ.แพร
ผูประกอบการ-กลุม OTOP
แพรสักทอง จ.แพร
ผูประกอบการ-กลุม OTOP
แพรสักทอง จ.แพร
ผูประกอบการ

11. นายสมนึก สุวรรณชัย

ปริญญาตรี

12. นายสุรินทร์ ดอกบัว

มัธยมศึกษาปีที่ 6

13. นายประยูร รอบโลก

มัธยมศึกษาปีที่ 6

14. นายเทพ ถนอม

ปริญญาตรี
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ปริญญาตรี -เกษตร

นายชูชีพ เวนฉิม

วิชาที่สอน
1. อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม
2. การจัดการไฟและ
แมลงศัตรู
1. อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม
1. การทาไม
2. การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม
1. การทาไม
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม
1. การพัฒนาและการ
บริหารธุรกิจไม
- การจัดการธุรกิจไม

สถานที่ทางาน
สนง.สงเสริมและพัฒนาไม
เศรษฐกิจภาคเหนือ
อ.เมือง จ.ลาปาง
ดานปุาไมเดนชัย
อ.เดนชัย จ.แพร
โรงงานแปรรูปไม ต.นาจักร
อ.เมือง จ.แพร
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร
รานทวีศักดิ์ อ.สูงเมน จ.แพร

- การแปรรูปไม

รานไมสักทองเฟอร์นิเจอร์
อ.สูงเมน จ.แพร
บานผาขาว ม.5 ต.ดอนแทน
อ.สูงเมน จ.แพร
รานอมริสสโชค อ.สูงเมน จ.แพร

การออกแบบไม

รานพอส+แบลล์ อ.สูงเมน จ.แพร

การบริหารโรงงาน
วิสาหกิจชุมชน

รานดอกฝูายเฟอร์นิเจอร์
อ.สูงเมน จ.แพร

- การแปรรูปไม

20
ที่
ชื่อ – สกุล
16. นายนภดล ฝักฝุาย

วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตาแหน่ง
ผูประกอบการ

17. นายพงศธร กันทะวงค์

บธ.ม.บริหารธุรกิจ

ครูผูชวย

18. นายสาเร็จ ไพรศรี

อนุปริญญา
การปกครองทองถิ่น
วิทยาลัยชุมชนแพร
วท.ม.วนศาสตร์
บริหารทรัพยากรปุาไม

- ผูประกอบการไมสัก
- กรรมการสภา วชช.แพร

20.. นางสาววิยะณี ดังกอง

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ครู คศ.2

21. นายมนัส จันทร์พวง

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการ
นิเทศ

ครู คศ.2

19. นางสาวจอมขวัญ เวียงเงิน

ครู คศ.2

วิชาที่สอน
1. อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม
1. การบริหารธุรกิจ
การตลาดและการขนสง
ผลิตภัณฑ์ไม
2. การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม
2. วิชาการฝึกงาน
- หลักการขนสงไม

สถานที่ทางาน
รานปรีดาวรรณเฟอร์นิเจอร์
อ.สูงเมน จ.แพร
วิทยาลัยชุมชนแพร

บานบวกโปุง ม.4 ต.น้าชา
อ.สูงเมน จ.แพร

1. การผลิตเมล็ดและกลาไม วิทยาลัยชุมชนแพร
2. การปลูกและการ
จัดการสวน
3. วิชาการฝึกงาน
4. จังหวัดศึกษา
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการ วิทยาลัยชุมชนแพร
สื่อสารและการสืบคน
1. โปรแกรมสาเร็จรูปใน
งานอาชีพ
2. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

วิทยาลัยชุมชนแพร
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ที่
ชื่อ – สกุล
22. นางสาวศิริรัตน์ ทินโนรศ
23. นางสาวจุฬาภรณ์ ดวงตาดา

วุฒิการศึกษา
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
วท.ม.คหกรรมศาสตร์

ตาแหน่ง
ครู คศ.2
ครูผูชวย

24. นางสาวปุณยวีร์ อภิโชติธนะเศรษฐ

บช.บ. การบัญชี
บธ.ม. การบัญชี

25. นางนุชนาฏ ชาวปลายนา

ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน ครูผูชวย
บธ.บ. การจัดการ

- หัวหนางานการเงิน
- ครูคศ.2

วิชาที่สอน
1. โปรแกรมสาเร็จรูปใน
งานอาชีพ

สถานที่ทางาน
วิทยาลัยชุมชนแพร

1. การบริหารธุรกิจ
การตลาดและการขนสง
ผลิตภัณฑ์ไม
2. การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม
1. การบริหารธุรกิจ
การตลาดและการขนสง
ผลิตภัณฑ์ไม
2. การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม
1. การบริหารธุรกิจ
การตลาดและการขนสง
ผลิตภัณฑ์ไม
2. การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม

วิทยาลัยชุมชนแพร

วิทยาลัยชุมชนแพร

วิทยาลัยชุมชนแพร
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ส่วนที่ 4
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
ที่ปรึกษา
1. นายกิตฒิพันธ์ เอื้ออภิญญกุล
2. นางอนุภา วงศ์ฟู
3. นายสาเร็จ ไพรศรี
3. นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม

ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร
รักษาราชการแทนผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร

คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
ที่
ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
B.S.(Forestry), 1986, Kasetsart
(การปลูกและการจัดการ
University, Bangkok, Thailand
สวนสัก)
M.S.(Forestry), 1991, Kasetsart
University, Bangkok, Thailand

ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
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
รองหัวหนาภาควิชาวนวัฒนวิทยา ความเชี่ยวชาญ Forest Ecology, Forest Soils, Forest
คณะวนศาสตร์
Rehabilitation
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.

ดร.สคาร ทีจันทึก
(การปลูกและการจัดการ
สวนสัก)

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

3.

ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ
(การออบแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ไมสัก)

M.S. (Food Science), Michigan State อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการ
University
บรรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ Food packaging , Recycling system ,
Packaging materials
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ที่
ชื่อ – สกุล
4. ผศ.สมพร คงเจริญเกียรติ
(การออบแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ไมสัก)
5.

6.

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

ผศ.สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนคร
(การออบแบบและพัฒนา เหนือ
บรรจุภัณฑ์ไมสัก)
วท.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
รศ.ปิติ กันตังกุล
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2519
(การตลาดและการ
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร),
บริหารธุรกิจไมสัก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
(การจัดการธุรกิจไมสัก)
M.S. (Natural Resource Economics),
University Pertanian Malaysia,
มาเลเซีย, 2530
Ph.D.(Resource Mgt. Environmental
Science), The Australian National
University, ออสเตรเลีย, 2543

ตาแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ Packaging economics , Distribution
packaging

อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ Packaging design and development
,Graphic design on packaging
การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

รองศาสตราจารย์
- การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ - การศึกษาเพื่อวางกรอบและแนวคิดโครงการศูนย์เรียนรูความ
ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทองถิ่น
- การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตไผบนที่สูง

24
ที่
ชื่อ – สกุล
7. นายพิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
(การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไมสัก)
8.

นายสุรเชษฐ ไชยอุปละ
(การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไมสัก)

9.

ผศ.ลดาวัลย์ พวงจิตร
(การผลิตเมล็ดและกลาไมสัก)

10. ผศ.บุญวงศ์ ไทยอุตสาห์
(การผลิตเมล็ดและกลาไมสัก)

วุฒิการศึกษา
B.S.I.Ed.(Industrial Design), 1993,
KMITL., Bangkok, Thailand
M.I.Ed.(Education in Vocation and
Technical Education),2002, KMITL.,
Bangkok, Thailand
B.S.I.E.D (Hons.)Industrial Design,
Kmitl.
M.S.I.E.D Industrial Design
Technology. Kmitl
วท.บ.(วนศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
วท.ม.(วนศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
D.Sc.(Silviculture), University of
Helsinki, ฟินแลนด์, 2532
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

ตาแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
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
ความเชี่ยวชาญ กลุมวิชาศิลปอุตสาหกรรม
New Product Development (NPD)
การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco Design)
Assistive Technology
ความเชี่ยวชาญทรัพยากรธรรมชาติเขตรอน นิเวศสรีรวิทยาปุา
ไม, การปรับปรุงพันธุ์, เมล็ดพรรณไมปุา, ปุาไมในเมือง, การกัก
เก็บคาร์บอน/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ การปลูกสรางสวนปุา(วนวัฒนวิทยาของปุา
ปลูก), วนวัฒนวิทยาในเขตเมือง, ระบบวนเกษตร, การจัดการดิน
ปุาไม

25
ที่
ชื่อ – สกุล
11. รศ.ดร.สันต์ เกตุปราณีต
(การจัดการไฟและแมลง
ศัตรูสัก)
12. รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
(การจัดการไฟและแมลง
ศัตรูสัก)
13. ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ

วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
Ph.D.(Forest Fire Science); University อาจารย์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
of Washington
คณะวนศาสตร์
วท.ม.(วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
B.S., 1988, Kasetsart University, อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยาปุาไม
Bangkok -M.S., 1991, Kasetsart คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University, Bangkok,-

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ นิเวศวิทยาไฟปุา
สอนรายวิชา Introduction to Forest Fire , Forest Fire , ,
Forest Fire Management , Applied Silviculture
ความเชี่ยวชาญนิเวศวิทยาปุาไมประยุกต์

D.Agr.(Forest Entomology)
Kyoto U.,Japan

วน.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย,
2511
(การทาไมสัก)
M.S.(Forest Resources), University of
Washington, สหรัฐอเมริกา, 2521
Ph.D.(Forest Resources), University
of Washington, สหรัฐอเมริกา, 2527
14. ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
B.S.(Forestry), 1985, Kasetsart
(การแปรรูปไมสักและไมสัก University, Bangkok, Thailand
แปรรูป)
M.S.(Forestry), 1991, Kasetsart
University, Bangkok, Thailand
Ph.D., 1996, The University of
Tokyo University, Tokyo, Japan

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมปุาไม
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมปุาไม , การจัดการปุาไม , GIS

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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คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาและยกร่างหลักสูตร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่
ที่
ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา
1. นายพงศธร กันทะวงค์
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ครูผูชวย
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)

2.
3.
4.

นางสาวจอมขวัญ เวียงเงิน ศศ.ม.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
วท.ม.วนศาสตร์
สาขาการบริหารทรัพยากรปุาไม
นายยศ แกวเอี่ยม
อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นายตองพงศ์ เอนกนันท์
ศศ.บ. จิตวิทยา

ตาแหน่ง

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
- หัวหนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมสัก วิทยาลัยชุมชนแพร
- นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร
- ผูจาหนายไมสักทอน
- ผูประสานงานโครงการศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จังหวัดแพร
- อาจารย์ผูสอนดานบริหารธุรกิจ
ครู คศ.2
- หัวหนากลุมงานหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนแพร
- ผูตรวจประเมินโครงสงเสริมการผลิตที่เปืนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ปี 54
เจาหนาที่โครงการไมสัก
เจาหนาที่โครงการไมสัก
เจาหนาที่โครงการเกษตรปลอดภัย เจาหนาที่โครงการเกษตรปลอดภัย
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ส่วนที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร
ที่
ชื่อ – สกุล
1. นายชัชวาล ลางดี

2. นายจามร วสุรัตน์มณี

3. นายฐานวัฒน์ วิทยปรีชาศิลป

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

ตาแหน่ง
- ปัจจุบันเป็นคณะ
กรรมการบริหารและ
หัวหนาแผนกชางเครื่อง
เรือนไมจริง ศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร
- ขาราชการบานาญ
กรมอาชีวศึกษา

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
-หัวหนาแผนกเครื่องจักรกลงานไม รองผูอานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
- โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบเทคนิคสมุทรสงคราม งานไมและกอสราง
- คณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ปวช.ชางเคหภัณฑ์ กรมอาชีวศึกษา
- คณะกรรมการรางมาตรฐานและทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม กระทรวง
อุตสาหกรรม
- คณะกรรมการรางมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชางเครื่องเรือน ชางตอประกอบมุมไม
- คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โครงการเงินกู ADB กระทรวงแรงงาน
- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ - อาจารย์ สาขา
- อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม 2545 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพระจอม
- อส.บ. เทคโนโลยีศิลป
เทคโนโลยีวิศวกรรมไม เกลาพระนครเหนือ
อุตสาหกรรม
2545 – ปัจจุบัน
- ผูเชี่ยวชาญโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไม (สวทช.)
- ปวส. เทคโนโลยี
- โครงการแผนแมบท ตนแบบโรงงานผลิตภัณฑ์ไมสัก จังหวัดแพร
เครื่องจักรกลงานไม
- งานวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยในการอบไมยางพารา
- งานวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดแนวนอนของมุมมีด
ค.อ.บ. สาขาศิลปอุตสาหกรรม - Excusive Director , - วิเคราะห์ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไมสักจังหวัดแพร (สูงเมน-ดอนมูล) วิทยากร
Design Director บริษัท โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไมสัก วิสาหกิจชุมชน จังหวัดแพร
Five Monkeys
- ออกแบบโครงการผลิตยางพารา พื้นที่ 300 ไร จ.เชียงราย ของ Yun Mong
Co;LTD
Group , Kunming , China
- บริหารและเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนา OTOP/SMEs
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ที่
ชื่อ – สกุล
4. นายบุญพัฒน์ นามวงศ์พรหม

5. นายมนัส จันทร์พวง

6. นางสาวจอมขวัญ เวียงเงิน

วุฒิการศึกษา
ทษ.ม. เทคโนโลยีการเกษตร
(พืชไร่)
ทษ.บ.เทคโนโลยีการเกษตร
(พืชศาสตร์ / พืชไร่)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรบริหาร
การศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตาแหน่ง
ครู คศ.1
รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการวิทยาลัย
ชุมชนแพร่

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
- ครูวิทยาลัยชุมชนระนอง 3 ปี
- ครูวิทยาลัยชุมชนแพร 6 ปี
- หัวหนากลุมงานสงเสริมการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนระนอง
- หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน วิทยาลัยชุมชนแพร
- หัวหนากลุมงานเครือขาย วิทยาลัยชุมชนแพร
- หัวหนากลุมงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร
- รักษาราชการแทนผูอานวยการ วิทยาลัยชุมชนแพร
งานเครือขาย หองเรียน - หัวหนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนสตูล 5 ปี
งานพัฒนาหลักสูตร
- งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ทองถิ่นทางทะเล
- การพัฒนาหลักสูตรสาหรับประชาชนที่อยูหางไกล บนเกาะหลีเปฺะ จ.สตูล
- ผูผิดชอบโครงการฝึกอบรมผูประกอบการใหมดานการทองเที่ยว
1. - ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดย
แนวใช Balanced Scorecard (BSC)
- การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ตามรอย
แนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
วท.ม.วนศาสตร์
-ครู คศ.2
- หัวหนากลุมงานหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนแพร 5 ปี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร -หัวกลุมงานหลักสูตร
- ครูผูสอนวิทยาลัยชุมชนแพร 5 ปี
ปุาไม
ฝึกอบรม
- ผูตรวจประเมินโครงสงเสริมการผลิตที่เปืนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประเภทการผลิต
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการ -กรรมการสภาวิชาการ เฟอร์นิเจอร์ไม ปี 54
โรงแรม
วิทยาลัยชุมชนแพร
- กรรมการสภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร
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ที่
ชื่อ – สกุล
7. นางสาววิยะณี ดังกอง

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ตาแหน่ง
หัวหนากลุมงานจัด
การศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา
กรรมการและเลขานุการ
สภาวิชาการ วิทยาลัย
ชุมชนแพร

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
- หัวหนากลุมงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
- กรรมการและเลขานุการ สภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร
- ครูผูสอนวิทยาลัยชุมชนตาก 4 ปี
- ครูผูสอนวิทยาลัยชุมชนแพร 3 ปี
- อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
- นักวิชาการภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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ที่
ชื่อ แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา
1 โรงงานแปรรูปไม องค์การอุตสาหกรรมปุาไม
อ.รองกวาง จ.แพร (หมอนไม รองกวาง)
2 สวนปุาองค์การอุตสาหกรรมปุาไม
- อ.รองกวาง - อ.เดนชัย
3 โรงเลื่อยไมเดนชัย
4 ศูนย์เพาะชากลาไมเดนชัย
5 โรงงานปาเกเดนชัย
6 โรงงานแพรพาราวู฿ด
7 โรงงานชัยณรงค์ แปรรูปไม
8
9

กลุมวิสาหกิจชุมชนผูคาเฟอร์นิเจอร์
หัวดง-ดอนมูล อ.สูงเมน จ.แพร

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร) พิพิธภัณฑ์ไมสัก
(Museum Teak)
10 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดแพร
11 สานักงานสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจ
จังหวัดแพร
12 นายสมบูรณ์ พูนพิน ภูมิปัญญาดานการทา
เฟอร์นิเจอร์ไมสักดวยเครื่องมือโบราณ

ส่วนที่ 6 แหล่งเรียนรู้ – ภูมิปัญญา
ศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้
- การแปรรูปไมและอุตสาหกรรมปุาไม
- การปลูกสวนสัก การจัดการสวนสัก
- การอุตสาหกรรมปุาไม
- การแปรรูปไม
- การปลูกสวนสัก การจัดการสวนสัก
- การผลิตผลิตภัณฑ์จากไมสัก
- การผลิตผลิตภัณฑ์จากไมสัก
- การแปรรูปไม
- การผลิตผลิตภัณฑ์จากไมสัก
- การบริหารจัดการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
- ความเป็นมาอุตสาหกรรมปุาไม
- การปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์
- การจัดการไฟปุา
- การปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์
- การบริหารจัดการธุรกิจไมสัก
- การผลิตผลิตภัณฑ์จากไมสัก

ที่ตั้ง / ที่อยู่
ต.แมทราย อ.รองกวาง จ.แพร
อ.รองกวาง อ.เดนชัย
อ.วังชิ้น จ.แพร
อ.เดนชัย จ.แพร
อ.เดนชัย จ.แพร
อ.เดนชัย จ.แพร
ต.ปุาแดง อ.เมือง จ.แพร
บานผาขาว ต.ดอนแทน อ.สูงเมน
จ.แพร
สานักงานวิสาหกิจชุมชนผูคา
เฟอร์นิเจอร์ ฯ (สถาบันพัฒนาผูนา
ทองถิ่น อบจ.แพร อ.สูงเมน จ.แพร)
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร) อ.เมือง
จ.แพร
อ.เมือง จ.แพร
อ.เมือง จ.แพร
11/1 ม. 1 ต.แมจั๊ว อ.เดนชัย
จ.แพร

หมายเหตุ
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ที่
กลยุทธ์
1 กองทุนตั้งตัวได
- แหลงเงินทุนประกอบธุรกิจ
- เงินหมุนเวียน
- ดอกเบี้ยถูก
2 โควตาไมแปรรูปคุณภาพดีจากองค์การอุตสาหกรรม
ปุาไม วัตถุดิบในการประกอบธุรกิจ
3 เสริมสรางความเขมแข็งของการรวมกลุม
4 ประชาสัมพันธ์ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึง
ความกาวหนาของการดาเนินงาน
5 วิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์
6
7

ขอตอรองพิเศษกับหนวยงานภาครัฐ
- ตารวจอาเภอสูงเมน
- สานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จ.แพร
เทคโนโลยี / เครื่องจักรทดแทนแรงคน

8

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

9

เทคนิคการถายทอดองค์ความรูและการฝึก
ปฏิบัติการ
10 กฎหมายการทาไมสาหรับผูประกอบการทั้งระบบ
(ตนน้า / กลางน้า / ปลายน้า)

ส่วนที่ 7 กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน
- ประสานกระทรวงศึกษา
- ประสาน SME Bank, สสว.
- ประสาน ธกส.แพร
- จัดทาแผนธุรกิจ
- ประสานการจัดหาไมคุณภาพสูง เพื่อเป็นวัสดุฝึกปฏิบัติ
-

จัดตั้งกลุมวิสาหกิจไม
ประชาสัมพันธ์ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ประชาสัมพันธ์ใหรับผูเขาเรียน
จัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์ สามารถบรรยายใหความรูที่เขาใจ
งาย ใชไดจริง
- เชิญเจาหนาที่ภาครัฐมาเป็นวิทยากรรวมเพื่อใหความรูดานกฎหมายที่
เกี่ยวของ
-

ศึกษาดูงานโรงงาน/เครื่องจักร
งบประมาณจัดซื้อ เครื่องจักรที่ทันสมัยใชสอนนักศึกษา
ใหใบรับรองฝีมือแรงงานรวมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
เพิ่มศักยภาพในการทาชิ้นงาน
ถายทอดความรู ณ สถานประกอบการ
ชุดสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เขาใจงาย
เชิญเจาหนาที่ภาครัฐมาเป็นวิทยากรรวมเพื่อใหความรูดานกฎหมายที่
เกี่ยวของ

หมายเหตุ
- วิทยากรภายนอก
- ฝึกปฏิบัติการดานธุรกิจ
ระหวางเรียน

32
ที่
กลยุทธ์
11 การขนสงไมสักทั้งระบบ

-

12 การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง
13 การตลาดไมสัก
14 จัดทาศูนย์ R+D ออกแบบและพัฒนารูปแบบ

-

แนวทางการดาเนินงาน
หลักการขนสง กรณีศึกษาการขนสงไม (ไมทอน ,แปรรูป,
เฟอร์นิเจอร์)
ศึกษาดูงาน ฝึกงานสถานที่จริง
วิจัยตลาดเปูาหมายและความตองการ
ใชวัสดุรวมงานไมที่มีในทองถิ่น เชน งานเหล็กบานรองฟอง,งานผา
หมอหอม,งานจักรสาน

หมายเหตุ

