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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

    รหัส             : 25551791103947 
    ภาษาไทย      : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
    ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)       : วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Engineering (Energy Engineering) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   : B.Eng. (Energy Engineering) 
3. วิชาเอก 

     ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

           เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

           การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย ส าหรับเอกสารและต าราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น               
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาไทยได้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

          ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้ปรับปรุงโดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  

 ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1356/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1357/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ในการประชุมครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

 ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

- ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

 ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

- ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (**ถ้ามี)........................................   

 ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรพลังงาน และวิศวกรเครื่องกล ทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.2 วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
8.3 นักวิชาการ นักวิจัย  หรือผู้ประกอบการ
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9. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน  
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวกังสดาล สกุลพงษ์มาลี 3709900xxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2562 
2545 
2541 

2 นางสาวจุติพร อินทะนิน 1709900xxxxxx อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยแีละการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม)  
วศ.บ. (วิศวกรรมวสัดุ)  
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2561 
 

2552 
 

2549  
2556   

3 นายเจิมธง ปรารถนารักษ์ 3660100xxxxxx อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2549 
2543 

4 นางชลีดล อินยาศรี 1560100xxxxxx อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2557 
2552 

5 จ.ส.ต.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท 1739900xxxxxx อาจารย ์ Ph.D. (Electrical Engineering) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Da-Yeh University (Taiwan) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2563 
2557 
2555 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สอนภาคทฤษฎีใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาคารเรียนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และภาคปฏิบัติใช้ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯที่ยก
ร่างตามกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพ่ือก าหนดแผนระดับปฏิบัติการ
ในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาน า
ทางในการขับเคลื่อนและวางแผน การพัฒนาประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ทั่วโลก รวมถึงไทยยังอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) และโครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจ ากัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจถึงปัจจัย
ภายนอกและภายใน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมีอิทธิพลกับโครงสร้างและ
องคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพ่ือน ามาประมวลผลและก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งไป
ในอนาคตให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ตลอดจนสามารถน าพาประเทศให้เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างสรรค์โอกาส จากความท้าทายภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศให้
สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบ
ระยะเวลาที่คาดหวังไว้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการผลิตวิศวกรที่มีทักษะความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในการผลิตพลังงานและการจัดการพลังงาน ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้น 
และสามารถสร้างงานวิจัยทางวิศวกรรมพลังงานให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) เพ่ือให้ทุกกลุ่มคน
ในประเทศมีโอกาสเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ประชาชนได้รับความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ าลดลงในทุกมิติ โดยการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล
สารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมการแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรมเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าในเชิงธุรกิจ ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพใน
เมืองหลักและท้องถิ่นต่างจังหวัด เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ตรง
กับปัญหาและความต้องการ การใช้นโยบายการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการกระจายรายได้และการจัดความ
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คุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสั งคม 
(Socioeconomic Mobility) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการผลิตวิศวกรที่มีทักษะทางวิชาชีพเบื้องต้นตลอดจน
สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง และด าเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและจัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบพลังงาน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดความอย่างยั่งยืนทางพลังงาน 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ความต้องการทักษะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความจ าเป็นมากขึ้น ทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้โอกาสในการยกระดับคุณภาพและขยายโอกาสทางการศึกษาจากประชากรวัยเรียนที่ลดลงและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อาจส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและทักษะเพ่ิมสูงขึ้นส าหรับกลุ่ม
คนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาทักษะส าคัญและเอ้ือต่อการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาทให้สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย มีกลไก
การพัฒนาฝีมือมีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน  
 การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสภาวิศวกร (กว.) และกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การพัฒนาการผลิตบัณฑิตมี
คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือผลิตก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
เพ่ือให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้  ทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทักษะทางด้านการจัดการ ทักษะ
ทางด้านการสื่อสาร และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน โดยบัณฑิตต้อง
สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคตได้ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ด าเนินการตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ที่มีคุณภาพมุ่ง
สู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน และประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของพ้ืนที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ด้านบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ด้านสืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
และสังคม และด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอ่ืน ๆ มีดังนี้ 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 1 รายวิชา คือ วิชาพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 
13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนภายในสาขาวิชาและนอกสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษา โดยจัดการศึกษาและประเมินผล
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่สากล 

2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 การ
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  เป็นการ
ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 2 โดยหลักสูตรได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ แผนอุดมศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม และสภาวิศวกร (กว.) จนได้จุดเน้นด้านพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0 ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก และ
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี 

3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

     หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

 
3.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพ่ือ 
รองรับความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึง
เป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาวิศวกรให้แก่ท้องถิ่นและประเทศ นอกจากนี้ยังตอบสนองตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนยุทธศาสตร์
กลุม่จังหวัดภาคตะวันตก และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี 
 

3.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
3.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) เพ่ือผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีทักษะความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในการผลิต

พลังงานและการจัดการพลังงาน ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้น และสามารถสร้าง

งานวิจัยทางวิศวกรรมพลังงานให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีทักษะทางวิชาชีพเบื้องต้นตลอดจนสามารถ

วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง และด าเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและจัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน และการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพของระบบพลังงาน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้

เกิดความอย่างยั่งยืนทางพลังงาน 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะทางด้าน

เทคโนโลยี ทักษะทางด้านการจัดการ ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน โดยบัณฑิตต้องสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคตได้ 

 
3.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 
1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome)  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และ

ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือการวิเคราะห์แก้ไขและหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรม (R, 
U, Ap, An) 

 Sub PLO A1 มีความรู้ ความเข้าใจ พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์
กายภาพ  (R, U) 

 B1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
ในการแกป้ัญหาทางวิศวกรรม (U, Ap, An) 

PLO2 มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ เครื่องมือกล เครื่องจักรกล  
เครื่องมือวัด โปรแกรมเขียนแบบ โปรแกรมช่วยค านวณ เพ่ือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (R, 
U, Ap) 

 Sub PLO A2 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการท างานของเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (R, U) 
 B2 มีทักษะในการใช้ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน (U, 

Ap) 
 C2 สามารถอ่านแบบและเขียนแบบในงานวิศวกรรมได้ถูกต้อง (U, Ap) 
 D2 สามารถออกแบบผังโปรแกรม และเขียนโปรแกรมช่วยค านวณหรือช่วยวิเคราะห์ทาง

วิศวกรรมได ้(R, U, Ap) 
PLO3 สามารถด าเนินการสืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้จากงานวิจัยรวมถึงการออกแบบการทดลอง 

และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่เชื่อถือได้  โดยใช้ความรู้จาก
งานวิจัยและวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูลการสังเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือให้ได้ผลสรุป (R, U, Ap, An) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
 Sub PLO A3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น รวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูล จาก

แหล่งข้อมูลส าคัญท่ีต้องการ และมีความเชื่อถือได้ (U, Ap, An) 
 B3 สามารถออกแบบการทดลอง ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่

ต้องการ และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ข้อมูล (Ap, An) 
 C3 มีความรอบรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก และเข้าใจ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ (R, U, An) 
PLO4 สามารถใช้เหตุผลจากหลักการทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน

ความรู้ที่ได้รับ มาประเมินผลกระทบต่าง ๆ ทางสังคม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม (R, U, Ap) 

 Sub PLO A4 มีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในวิชาชีพ (R, U) 

 B4 มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม (R, U, Ap) 

PLO5 สามารถจัดการและบูรณาการองค์ความรู้ เกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยี  ทักษะด้านการจัดการ 
ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ
พัฒนาตนและชุมชนให้มีความยั่งยืน (U, Ap) 

 Sub PLO A5 มีทักษะในการใช้ความรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดการ ด้านการสื่อสาร ด้านการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (U, Ap) 

 B5 จัดการและบูรณาการองค์ความรู้ เกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านการจัดการ 
ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (U, Ap)  

 
2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO6 สามารถเลือกใช้หรือสร้างเทคนิควิธีการ ทรัพยากร และเครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์และประเมินปัญหาทางวิศวกรรม เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของปัญหา
ที่มีนัยส าคัญและหาแนวทางแก้ปัญหาทางระบบพลังงาน โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ (Ap, An, E) 

Sub PLO A6 สามารถใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์และ
ประเมินปัญหาทางวิศวกรรม เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของปัญหาที่มีนัยส าคัญ (Ap, An, E)    
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
 B6 สามารถเลือกใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  วิทยาการทาง

วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือสร้างสมการ เทคนิควิธีการ ในการแก้ปัญหาทางระบบพลังงาน 
(Ap, An, E, C) 

PLO7 สามารถใช้ทักษะด้านความรู้ เครื่องมือพ้ืนฐาน และเครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือ
รวบรวมข้อมูล  ออกแบบ จัดสร้าง หรือด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการผลิต การจัดหา การ
จัดเก็บ และการแปรรูปพลังงาน ทั้งพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปพลังงาน
ไฟฟ้าและความร้อน (U, Ap, An, E, C) 

Sub PLO A7 สามารถใช้ความรู้ เครื่องมือพ้ืนฐาน หรือเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนวิเคราะห์ ออกแบบ หรือสร้างระบบการผลิตพลังงาน เช่น 
เซลล์แสงอาทิตย์ ระบบรวมรังสีอาทิตย์ กังหันลม กังหันน้ า โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น 
(U, Ap, An, E, C) 

 B7 มีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปพลังงาน  และการจัดเก็บพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ 
(Ap, An, E, C)   

PLO8 สามารถใช้ทักษะความรู้ เครื่องมือพื้นฐาน และเครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล หรือด าเนินงานเกี่ยวกับการใช้พลังงาน และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบพลังงาน ทั้งในรูปพลังงานไฟฟ้าและความร้อน (U, Ap, An, E, C) 

Sub PLO A8 มีทักษะในการใช้ความรู้ เครื่องมือพ้ืนฐาน และเครื่องมือทางวิศวกรรม รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการใช้พลังงาน หรือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบพลังงาน (U, Ap, An, E, C) 

 B8 มีความรู้ความเข้าใจในการวางผังอาคาร และผังโรงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
พลังงานและการด าเนินกิจกรรมทางวิศวกรรม (U, Ap, An, C) 

 C8 สามารถเขียนรายงานสรุปการใช้พลังงาน หาแนวทาง และก าหนดมาตรการการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบพลังงาน (An, E, C) 

PLO9 สามารถอธิบายผลกระทบของงานทางวิศวกรรมพลังงานในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(U, Ap, An, E) 

Sub PLO A9 สามารถอธิบายผลกระทบของงานทางวิศวกรรมพลังงานที่มีต่อชุมชน สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม (U, Ap, An, E) 

 B9 สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพลังงานกับคาร์บอน แนวทางการลดคาร์บอนใน
ระบบพลังงาน  การออกแบบระบบพลังงานแบบชดเชยคาร์บอน (U, Ap, An, E) 

PLO10 สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการท างานรายบุคคล และการท างานใน
ฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ รวมทั้งสามารถสื่อสารงาน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
วิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล  
(U, Ap, An, E, C) 

Sub PLO A10 มีทักษะในการท างานทั้งในด้านการท างานรายบุคคล และการท างานในฐานะผู้ร่วมทีม
หรือ ผู้น าทีมท่ีมีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ (Ap, E, C) 

 B10 สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคม
โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล (U, Ap, E, C) 

3.3.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’s taxonomy 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือการวิเคราะห์แก้ไขและหา
ค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรม 

     

 

PLO2 มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม ได้ แก่  เครื่ องมือกล เครื่ องจั กรกล  
เครื่องมือวัด โปรแกรมเขียนแบบ โปรแกรมช่วย
ค านวณ เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

     

 

PLO3 สามารถด าเนินการสืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้จาก
งานวิจัยรวมถึงการออกแบบการทดลอง  และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค าตอบของปัญหาทาง
วิศวกรรมที่เชื่อถือได้  โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและ
วิธีการวิจัย การวิเคราะห์ และการแปลความหมาย
ของข้อมูลการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ผลสรุป 

     

 

PLO4 สามารถใช้ เหตุผลจากหลักการทาง คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนความรู้
ที่ได้รับ มาประเมินผลกระทบต่าง ๆ ทางสังคม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย กฎหมาย วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO5 สามารถจัดการและบูรณาการองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
ทักษะด้านเทคโนโลยี  ทักษะด้านการจัดการ ทักษะ
ทางด้านการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนและ
ชุมชนให้มีความยั่งยืน 

     

 

PLO6 สามารถเลือกใช้หรือสร้างเทคนิควิธีการ ทรัพยากร 
และเครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิ เคราะห์และประเมินปัญหาทาง
วิศวกรรม เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของปัญหาที่มีนัยส าคัญ
และหาแนวทางแก้ปัญหาทางระบบพลังงาน โดยใช้
หลักการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ
วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

     

 

PLO7 สามารถใช้ทักษะด้านความรู้ เครื่องมือพ้ืนฐาน และ
เครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือรวบรวมข้อมูล  
ออกแบบ จัดสร้าง หรือด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการ
ผลิต การจัดหา การจัดเก็บ และการแปรรูปพลังงาน 
ทั้งพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูป
พลังงานไฟฟ้าและความร้อน 

      

PLO8 สามารถใช้ทักษะความรู้  เครื่องมือพ้ืนฐาน และ
เครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล หรือด าเนินงาน
เกี่ยวกับการใช้พลังงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบพลังงาน ทั้งในรูปพลังงานไฟฟ้าและความ
ร้อน 

      

PLO9 สามารถอธิบายผลกระทบของงานทางวิศวกรรม
พลังงานในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม       

PLO10 สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน
การท างานรายบุคคล และการท างานในฐานะผู้ร่วม       
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

ทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายของสาขา
วิชาชีพ รวมทั้งสามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่
ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคม
โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
 

3.3.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO
9 

PLO
10 

1. เพ่ือผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีทักษะ
ความ สามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
ใ น ก า ร ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด
การพลังงาน ให้สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้น และ
สามารถสร้างงานวิจัยทางวิศวกรรม
พลังงานให้สอดรับกับความต้องการของ
ชุมชนและประเทศชาติ 

          

2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานที่มีทักษะทางวิชาชีพเบื้องต้น
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
สร้าง และด าเนินงานเกี่ยวกับการผลิต
และจัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบพลังงาน 
โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สั ง ค ม 
สิ่ งแวดล้อม และหลักเศรษฐศาสตร์  
เพ่ือให้เกิดความอย่างยั่งยืนทางพลังงาน 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO
9 

PLO
10 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้  
ทั กษะทางด้ าน เทค โน โลยี   ทั กษะ
ทางด้านการจัดการ ทักษะทางด้านการ
สื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ
พัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน โดยบัณฑิต
ต้องสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ 

          

 
4. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
พลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์ของ 
สกอ. (ทุก 5 ปี) 

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากลและ
ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1.1.1 เ อ ก ส า ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร 
1.1.2 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
1.1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานให้สอดคล้องกับ
เทคโน โลยี  ผู้ ใ ช้ บัณฑิต  และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการก าลั งคนเชิ ง
ปริมาณและเชิงความรู้  ความ
ช านาญ ตรงตามความต้องการ
ของสังคม ท้องถิ่นและประเทศ 

2.1.1 เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 

 
 
 

 2.2 ประยุกต์ใช้งานวิจัยกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น พ ร้ อ ม
ประเมินผล 

2.2.1 ร าย ง านผลกา รส า ร ว จ
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

3. จัดท าแผนการเรียนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จั ด ใ ห้ มี ก า ร ติ ด ต า ม ดู แ ล
พัฒนาการของนักศึกษา เพ่ือให้
แน่ใจว่านักศึกษาได้เรียนรู้ โดย

3.1.1 แ น ว ก า ร ส อน แ บ บ เน้ น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มอบหมายหน้าที่ให้แก่อาจารย์ที่
ปรึกษา 

3.1.2 รายงานผลการศึกษาของ
นักศึกษา 

4. แผนพัฒนาบุคลากร 4.1 ให้มีการฝึกอบรมอาจารย์
ผู้สอนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ให้มี
ความรู้ทางด้ านการสอน การ
วัดผล และการให้ค าปรึกษา  
4.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงาน
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

4.2.1 จ านวนอาจารย์ ในระดับ
ปริญญาเอก 
4.2.2 จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรม/สัมมนา 
4.2.3 จ านวนอาจารย์ที่มีผลงาน
ทางวิชาการ 
4.2.4 การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการท าผลงานวิชาการ 

5. แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
จัดหาครุภัณฑ์ 

5.1 จัดให้มีอุปกรณ์การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

5.1.1 จ านวนห้องปฏิบัติการ 
5.1.2 จ านวนครุภัณฑ์ 
5.1.3 จ านวนงบประมาณจัดหา
ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ 

6. แผนการประเมินผลการผลิต
บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม
พลังงาน 

6.1 จัดให้มีการประเมินผลความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรจากอาจารย์
ผู้สอน นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 

6.1.1 รายงานผลความพึงพอใจ
ของบัณฑิต 
6.1.2 รายงานผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1.3 หลักสูตรที่ปรับปรุง 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
        ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 6 ) 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        ไม่มี  
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
                 1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1   เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 2   เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน       

2) การส าเร็จการศึกษา ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกต ิและไม่เกิน 16 ภาค
การศึกษาปกติ    

          2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    
การลงทะเบียนให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 

หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน หากต้องลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวด 4 (ภาคผนวก ซ) 
และการเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวด 10 (ภาคผนวก ซ) 
          2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา    
 การวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวด 9 (ภาคผนวก ซ) และการส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (หมวด 13) (ภาคผนวก ซ) 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

หรือแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
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วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาโดยวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต ในสาขาช่างยนต์ เครื่องกล 
ไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างเชื่อม ช่างแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน การผลิต ซ่อมบ ารุงและเทคนิคอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เทียบโอนได้ 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

          1) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาที่แตกต่างกัน 
2) ขาดการใฝ่เรียนรู้ และค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
3) สภาพแวดล้อมและสังคมรอบตัวนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดการสอนปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียนในปีแรก 
2) ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ค าแนะน าในการเรียนและการใช้ชีวิต 
    ในมหาวิทยาลัย 
3) สร้างความตระหนักและส านึกรู้ถึงความส าคัญของการศึกษาให้ส าเร็จตามกรอบเวลา สร้างกิจกรรม 
   เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือในกลุ่มเพ่ือน และระหว่างชั้นปีในช่วงของการศึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 0 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 0 0 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
           2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
 ค่าบ ารุงการศึกษา/ค่าลงทะเบียน  
(เหมาจ่าย 15,000 ต่อเทอมต่อคน) 

900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

 เงินอุดหนุนจากรัฐ 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 
รวมรายรับ 990,000 1,980,000 2,970,000 3,960,000 3,960,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด ำเนินกำร  

เงินเดือน 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,700 2,187,900 

งบอุดหนุน (สำยสนับสนุนวิชำกำร 
1 ต ำแหน่ง) 

240,000 252,000 264,600 277,800 291,700 

ค่ำตอบแทน 20,000 25,000 30,000 30,000 30,000 
ค่ำใช้สอย 100,000 125,000 150,000 150,000 150,000 

ค่ำวัสดุ 60,000 70,000 80,000 80,000 80,000 
รำยจ่ำยอื่น ๆ (พัฒนำหลักสูตร 
และตรวจรับรองปริญญำ) 

80,000 - - - 80,000 

รวม (ก) 2,300,000 2,362,000 2,509,100 2,621,500 2,819,600 
ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 6,500,000 2,500,000 2,000,000 1,000,000 500,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 6,500,000 3,000,000 2,000,000 500,000 500,000 
รวม (ก) + (ข) 8,800,000 4,862,000 4,509,100 3,121,500 3,319,600 

จ านวนนักศึกษา  30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 26,013 บาท/คน/ปี 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
หมายเหตุ  1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
              2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Blended Learning  

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
       การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในสถาบันฯ หรือต่างสถาบัน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2564 วาด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน 
รายวิชาในระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ช หมวด 10) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสภาวิศวกร (กว.) ดังนี้  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 3.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งออกเป็น 5  กลุ่มวิชา  ไม่น้อยกว่า         101  หน่วยกิต 

 1.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   13 หน่วยกิต 
 2.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า   31 หน่วยกิต 
 3.  กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 
 4.  กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า         12 หน่วยกิต 
 5.  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า      7 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - วท.บ. หรือวุฒิอ่ืนจะได้รับการเทียบโอนรายวิชา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี 

 
3.1.3 รายวิชา 

ก. รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น      Non-Credit 
   Basic English 
 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
   English for Daily Life 
 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ัวไป     3 (1-2-6) 
   English for General Situations 
 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ     3 (1-2-6) 
   English for Workplace 
 2220510     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
     Thai for Communication  
 2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ      3 (1-2-6) 
   Thai for Specific Purposes 
 2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์     3 (1-2-6) 
   Thai for Critical thinking 
 
หมายเหตุ 
 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานCEFR ที่ระดับ A2 และ 

รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 
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  3) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบก าหนดปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 

โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย  
 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
   Recreation in Daily Life  
 2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (1-2-6) 
   Ethics and Social Responsibility 
 2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต    3 (1-2-6) 
   Life skills and personal development in a dynamic world 
 3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
   Communication Psychology 
 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
   King Wisdom for Local Development 
 2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ    3 (1-2-6) 
   Phetchaburi Study for Entrepreneur 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน      3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 
 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง      3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 
2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3 (1-2-6) 

      Basic Knowledge of Laws  
3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     3 (1-2-6) 

   Digital Media Production and Media Literacy 
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3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
   Economics in Daily Life 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่      3 (1-2-6) 
   Modern Entrepreneur 

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3 (1-2-6) 
   Basic E-Commerce 
 3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 
 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ       3 (1–2–6) 
      Sports for Health Development 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 
    Chemistry in Daily Life 
4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       3 (1-2-6) 
    Mathematics for Business 
4430120  การคิดและการตัดสินใจ       3 (1-2-6) 

      Thinking and Decision Making 
4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ       3 (1-2-6) 
    Thai cooking and International cooking 
4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ        3 (1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 
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5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6)
      Agriculture in Daily Life 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 
      Renewable Energy and Energy Saving 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร       3 (1-2-6) 

      Conscious mind and Traffic Discipline 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 

Thinking Skills 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 

   Life and Health 
 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า    101  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า      13  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

5501107 เคมีวิศวกรรม          3 (3-0-6) 
   Chemistry  
5501108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม       1 (0-3-0) 
   Chemistry Laboratory  
5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน       3 (3-0-6) 
   Physics for Energy Engineering 
5501111 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 1       3 (3-0-6) 
   Energy Engineering Mathematics 1 
5501112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 2       3 (3-0-6) 
   Energy Engineering Mathematics 2 
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า        31  หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

5541102 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  
              และวิชาชีพวิศวกรรม             3 (3-0-6) 
   Occupational Health, Safety, Environment and Profession 
5541501 เขียนแบบวิศวกรรม        3 (2-2-5) 
   Engineering Drawing 
5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม          3 (3-0-6) 
   Engineering Mechanics  
5541505  วัสดุวิศวกรรมส าหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม       3 (3-0-6) 
   Engineering Materials for Energy and Environment 
5541506 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิศวกรรม       3 (2-2-5) 
   Package Software for Engineering 
5542505 กลศาสตร์วัสดุ          3 (3-0-6) 
   Mechanics of Materials  
5542506 อุณหพลศาสตร์          3 (3-0-6) 
   Thermodynamics  
5542507 กลศาสตร์ของไหล         3 (3-0-6) 
   Fluid Mechanics  
5542508 กระบวนการผลิต         3 (3-0-6) 
   Manufacturing Process 
5542601 วิศวกรรมไฟฟ้า         3 (2-2-5) 
   Electrical Engineering 
5541701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน        1 (0-3-0) 
   Basic Engineering Laboratory 

 

3) กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า            38 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

5542102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลังงาน       3 (3-0-6) 
   English for Energy Engineer 
5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล           3 (3-0-6) 
   Mechanics of Machinery 
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5542510 การถ่ายเทความร้อน        3 (3-0-6) 
   Heat Transfer 
5542511 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ      3 (2-2-5) 
   Computer Aided Engineering and Computer Aided Design 
5542603 การออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน       3 (2-2-5) 
   Electrical System Design from Alternative Energy System 
5543513 การท าความเย็นและปรับอากาศ       3 (3-0-6) 
   Refrigeration and Air Conditioning 
5543515 พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม       3 (3-0-6) 
   System dynamics and Control 
5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1       1 (0-3-0) 
   Energy Engineering Laboratory  
5543703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2       1 (0-3-0) 
   Energy Engineering Laboratory 2 
5544201  ผู้ประกอบการด้านพลังงาน        2 (1-2-3) 
   Energy Entrepreneur 
5544514 ระบบควบคุมข้ันสูงและอุปกรณ์อัจฉริยะ       3 (3-0-6) 
   Advanced Control System and Smart Devices 
5544515  การออกแบบเครื่องจักรกล         3 (3-0-6) 
   Machine Design 
5544516 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง       3 (3-0-6) 
   Power Plant Engineering 
5544902 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน       3 (1-4-4) 
   Energy Engineering Project 
5544903 สัมมนาและการแสดงผลงานทางวิศวกรรมพลังงาน      1 (0-2-1) 
   Seminar and Exhibition on Energy Engineering  

 

4) กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า          12 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

5543305 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน       3 (3-0-6) 
   Energy Storage Technologies and Applications 
5543306 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และลม       3 (3-0-6) 
   Solar and Wind Energy Technology 
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5543307 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ       3 (3-0-6) 
   Biofuel and Biochemistry Technology 
5543308 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน       3 (3-0-6) 
           Solar Cells and Applications 
5543309 กระบวนการอบแห้งอาหารและเมล็ดพืช       3 (3-0-6) 
   Food and Grain Drying Process 
5543310 เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล        3 (3-0-6) 
   Technology of Solid Fuels and Biomass Combustion 
5543311  การเปลี่ยนชีวมวลเป็นพลังงาน        3 (3-0-6) 
   Bio-energy Conversion 
5543401 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร     3 (3-0-6) 
   Energy Conservation and Management in Buildings 
5543402 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
   Energy Conservation and Management in Industry 
5543902 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน       3 (3-0-6) 
   Special Problem in Energy Engineering 

 

5) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              7  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

5544801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา       1 (0-2-1) 
   Pre-Co-Operative Education  
5544802 สหกิจศึกษา          6 (600) 
   Co-Operative Education 

 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 



29 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 0 0 0 0 

-------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 5501107 เคมีวิศวกรรม 3 3 0 6 

5501108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม  1 0 3 0 
5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 3 3 0 6 
5501111 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 1 3 3 0 6 
5541501 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 2 5 

  รวม 16 12 7 29 

 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19 ชั่วโมง 

 
 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 

-------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
5501112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 2 3 3 0 6 
5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม  3 3 0 6 
5541505 วัสดุวิศวกรรมส าหรับพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
3 3 0 6 

 5541506 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิศวกรรม 3 2 2 5 
 5541701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน  1 0 3 0 
  รวม 19 13 9 35 

 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 22 ชั่วโมง 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณท่ัวไป 3 1 2 6 

-------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
5541102 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพวิศวกรรม 
3 3 0 6 

5542505 กลศาสตร์วัสดุ  3 3 0 6 
5542506 อุณหพลศาสตร์  3 3 0 6 
5542507 กลศาสตร์ของไหล  3 3 0 6 
5542601 วิศวกรรมไฟฟ้า 3 2 2 5 

  รวม 21 16 6 41 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 22 ชั่วโมง 

 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 1 2 6 

-------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
5542508 กระบวนการผลิต 3 3 0 6 
5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 3 0 6 
5542510 การถ่ายเทความร้อน 3 3 0 6 
5542511 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม 

และการออกแบบ 
3 2 2 5 

5542603 การออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน  

3 2 2 5 

  รวม 21 15 8 40 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23 ชั่วโมง 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
-------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 1 2 6 
-------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

5543307 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 3 3 0 6 
5543401 การอนุรักษพ์ลังงานและการจดั

การพลังงานในอาคาร 
3 3 0 6 

5543513 การท าความเย็นและปรับอากาศ 3 3 0 6 
5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1 1 0 3 0 

หมวดวิชาเลือกเสรี -------- วิชาเลือกเสรี 1  3 3 0 6 
  รวม 19 14 7 36 

 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21 ชั่วโมง 

 
 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
5542102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลงังาน 3 3 0 6 
5543306 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และลม 3 3 0 6 
5543402 การอนุรักษพ์ลังงานและการจดั

การพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
3 3 0 6 

5543515 พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม 3 3 0 6 
5543703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 1 0 3 0 
5544902 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 3 1 4 4 

  รวม 19 14 9 34 

 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23 ชั่วโมง 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
5544201 ผู้ประกอบการด้านพลังงาน 2 1 2 3 
5544514 ระบบควบคุมขั้นสูงและอุปกรณ์อัจฉริยะ 3 3 0 6 
5544515 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 3 0 6 

5544516 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3 3 0 6 
5544801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 0 2 1 

5544903 
สัมมนาและการแสดงผลงานทาง
วิศวกรรมพลังงาน 

1 0 2 1 

หมวดวิชาเลือกเสรี -------- วิชาเลือกเสรี 2  3 3 0 6 
  รวม 16 13 6 29 

 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19 ชั่วโมง 

 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 5544802 สหกิจศึกษา 6 0 600 0 

  รวม 6 0 600 0 

 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 0 ชั่วโมง 

 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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 3.2  ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล* 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา)  

2565 2566 2567 2568 
1 นางสาวกังสดาล สกุลพงษ์มาลี 3709900xxxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2562 
 
 

2545 
2541 

24 24 24 24 

2 นางสาวจุติพร อินทะนิน 1709900xxxxxx อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยแีละการ
จัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม)  
วศ.บ. (วิศวกรรมวสัดุ)  
 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร ์
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2561 
 
 
2552 

 
 
2549 

  
2556   

24 24 24 24 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล* 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา)  

2565 2566 2567 2568 
3 นายเจิมธง ปรารถนารักษ์ 3660100xxxxxx อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

2549 
 

2543 

24 24 24 24 

4 นางชลีดล อินยาศรี 1560100xxxxxx อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2557 
2552 

24 24 24 24 

5 จ.ส.ต.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท 1739900xxxxxx อาจารย์ Ph.D. (Electrical 
Engineering) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Da-Yeh University 
(Taiwan) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2563 
 

2557 
 

2555 

24 24 24 24 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล* 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา)  

2565 2566 2567 2568 
1 นางสาวกังสดาล สกุลพงษ์มาลี 3709900xxxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2562 
 
 

2545 
2541 

24 24 24 24 

2 นางสาวจุติพร อินทะนิน 1709900xxxxxx อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยแีละการ
จัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม)  
วศ.บ. (วิศวกรรมวสัดุ)  
 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร ์
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
าธิราช 

2561 
 
 
2552 

 
 
2549 

  
2556   

24 24 24 24 

3 นายเจิมธง ปรารถนารักษ์ 3660100xxxxxx อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

2549 
 

2543 

24 24 24 24 



36 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล* 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา)  

2565 2566 2567 2568 
4 นางชลีดล อินยาศรี 1560100xxxxxx อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2557 
2552 

24 24 24 24 

5 จ.ส.ต.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท 1739900xxxxxx อาจารย์ Ph.D. (Electrical 
Engineering) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Da-Yeh University 
(Taiwan) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2563 
 

2557 
 

2555 

24 24 24 24 

6 นายปองพล  รักการงาน 3120600xxxxxx อาจารย์ วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล 

2549 
 

2544 

24 24 24 24 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ภาคผนวก จ) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
       ผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  และบัณฑิตมีความคาดหวังว่าตนเองจะมีทักษะและความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือสามารถ
เข้าสู่การท างานจริงในสายวิชาชีพที่ศึกษามาได้  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานจึงก าหนดให้นักศึกษาใน
หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานทุกคนผ่านการฝึกสหกิจเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะอ่ืน ๆ รอบด้าน และ
สร้างความพร้อมส าหรับการประกอบวิชาชีพให้แก่บัณฑิตก่อนเข้าสู่การท างานจริง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) มีทักษะวิชาชีพส าหรับการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมพลังงาน และมีความเข้าใจในหลักการ

ภาคทฤษฎีและการน าไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติอย่างแท้จริง 
2) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม   
3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนาธรรมขององค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได ้
4) มีความพร้อมในการเรียนรู้ และกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ และสร้างทักษะใหม่เสมอ 
5) มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
6) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
7) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 

4.2 ช่วงเวลา 
    หลักสูตรจัดให้มีการฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติตลอดช่วงเวลาของการศึกษาในทุกชั้นปี  

และจัดให้ออกฝึกสหกิจในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

วิชา (รหัสวิชา) ชั้นปี ภาคการศึกษา 
1. เขียนแบบวิศวกรรม (5541501) 1 1 
2. ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน (5541701) 1 1 
3. โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิศวกรรม (5541506) 1 2 
4. วิศวกรรมไฟฟ้า (5542601) 2 1 
5. คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ (5542511) 2 2 
6. การออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (5542603) 2 2 
7. ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1 (5543702) 3 1 
8. ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 (5543703) 3 2 
9. โครงงานวิศวกรรมพลังงาน (5544902) 3 2 
10. ผู้ประกอบการด้านพลังงาน (5544201) 4 1 
11. สัมมนาและการแสดงผลงานทางวิศวกรรมพลังงาน (5544903) 4 1 
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วิชา (รหัสวิชา) ชั้นปี ภาคการศึกษา 
12. การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (5544801) 4 1 
13. สหกิจศึกษา (5544802) 4 2 

 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ชั้นปี วิชาฝึกปฏิบัติการ (รหัส) จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 

1 เขียนแบบวิศวกรรม (5541501) 60 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
1 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน (5541701) 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
1 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิศวกรรม (5541506) 60 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
2 วิศวกรรมไฟฟ้า (5542601) 60 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
2 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ (5542511) 60 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
2 การออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  (5542603) 60 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
3 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1 (5543702) 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
3 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 (5543703) 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
3 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน (5544902) 60 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
4 ผู้ประกอบการด้านพลังงาน (5544201) 30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
4 สัมมนาและการแสดงผลงานทางวิศวกรรมพลังงาน 

(5544903) 
30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห์) 

4 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (5544801) 30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
4 สหกิจศึกษา (5544802) 600 ชั่วโมง (35 ชั่วโมง / สัปดาห์) 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 

 นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรมพลังงาน จะต้องผ่านวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  ผ่านวิชาในกลุ่มวิชาชพีวิศกรรมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และผ่าน
วิชาสัมมนาวิศวกรรมพลังงาน ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาโครงงานวิศวกรรมพลังงานอยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ ซึ่งเป็นวิชาที่ให้

นักศึกษาเลือกศึกษาปัญหาด้านพลังงานที่สนใจ  อาจเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจากการสัมมนาวิศวกรรม
พลังงาน หรือปัญหาพิเศษทางพลังงาน  โดยใช้หลักวิชาชีพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพ
วิศวกรรม มาประยุกต์และบูรณาการร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหานั้น ๆ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน และคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถวางแผนการท างาน และด าเนินการตามแผนงานได้จนส าเร็จลุล่วง  นักศึกษา

สามารถสืบค้นรวบรวมข้อมูล  และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือหาแนวทางและแก้ไขปัญหาได้  นักศึกษา มี
ความรับผิดชอบ สามารถเขียนรายงานและน าเสนองานที่ได้ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ 

5.3 ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1) 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 1 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้แก่นักศึกษา 
2) นักศึกษาได้น าเสนอหัวข้อโครงงานที่ตนสนใจ โดยมีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเ คราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูล และเขียนโครงการ และน าเสนอเพ่ือขออนุมัติหัวข้อต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

3) นักศึกษาด าเนินโครงงานในหัวข้อโครงงานที่ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการ  
ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

4) นักศึกษาน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ เพ่ือประเมินองค์ความรู้และ
ความส าเร็จของงาน  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) นักศึกษาท าเรื่องขอสอบประเมินความส าเร็จของโครงงาน   พร้อมทั้งส่งเล่มรายงานให้แก่

สาขาวิชาจ านวน 5 เล่ม  
2) สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งก าหนดวันสอบ 
3) นักศึกษาเสนอผลการด าเนินงานและความส าเร็จเรียบร้อยของโครงงาน ให้คณะกรรมการสอบ

ปริญญานิพนธ์ประเมินผล 
4) คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ประเมินผลการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา  
5) นักศึกษาแก้ไขปรับปรุงโครงงานและเล่มรายงานตามค าแนะน าของคณะกรรมการให้เสร็จสิ้น

ภายใน 15 วัน หรือเสร็จสิ้นตามมติของกรรมการประเมิน 
6) คณะกรรมการประเมินปริญญานิพนธ์พิจารณาผลการปรับปรุงโครงงานและเล่มรายงาน พร้อม

ทั้งส่งผลการศึกษาภายใน 15 วันให้แก่คณะ หรือหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมส่งข้อเสนอแนะให้ แก่นักศึกษา
พร้อมทั้งก ากับติดตามนักศึกษาให้ปฏิบัติตามกระบวนการในข้อ 5 และ 6 อีกครั้งจนเสร็จสิ้นการประเมิน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านวิชาการ มีรายวิชาบั งคับของหลักสูตรที่ประกอบไปด้วย พ้ืนฐานวิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ
น าไปใช้กับวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพทางด้าน
วิศวกรรมพลังงาน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการวิเคราะห์แก้ไขและหาค าตอบของปัญหา
ทางวิศวกรรม นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้หรือสร้างเทคนิควิธีการ 
ทรัพยากร และเครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิเคราะห์และประเมินปัญหาทางวิศวกรรม เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปของปัญหาที่มีนัยส าคัญและหาแนวทางแก้ปัญหาทางระบบ
พลังงาน โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ
วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถใช้ทักษะด้านความรู้ 
เครื่องมือพ้ืนฐาน และเครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือรวบรวม
ข้อมูล  ออกแบบ จัดสร้าง หรือด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการผลิต 
การจัดหา การจัดเก็บ และการแปรรูปพลังงาน ทั้งพลังงานทดแทน
และพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบไฟฟ้าและความร้อน การใช้
พลังงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบพลังงาน ทั้งในรูป
พลังงานไฟฟ้าและความร้อน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านทักษะปฏิบัติ มีรายวิชาปฏิบัติ เพ่ือฝึกทักษะให้แก่นักศึกษา ได้แก่ วิชาเขียนแบบ

วิศวกรรม ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการ
ออกแบบ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2 
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคารสัมมนาและการ
แสดงผลงานทางวิศวกรรมพลังงาน ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1 
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 การอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงานในโรงงาน การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โครงงาน
วิศวกรรมพลังงาน เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการใช้
เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ เครื่องมือกล เครื่องจักรกล  
เครื่องมือวัด โปรแกรมเขียนแบบ โปรแกรมช่วยค านวณ เพ่ือการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม และสามารถด าเนินการสืบค้นข้อมูล รวบรวม
ความรู้จากงานวิจัยรวมถึงการออกแบบการทดลอง และสังเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่เชื่อถือได้  โดยใช้
ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ และการแปล
ความหมายของข้อมูลการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ผลสรุป 

ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบ
วินัย และซื่อสัตย์ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เหตุผลจากหลักการทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนความรู้ที่ได้รับ 
มาประเมินผลกระทบต่าง ๆ ทางสังคม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
กฎหมาย วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านการท างานร่วมกับชุมชน มีการท างานร่วมกับชุมชน ได้แก่ การเก็บข้อมูลต่าง ๆ หรือการแก้ไข

ปัญหาด้านวิศวกรรมให้กับชุมชน การบริการวิชาการให้กับชุมชน เป็น
ต้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดการและบูรณาการองค์ความรู้  
เกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยี  ทักษะด้านการจัดการ ทักษะทางด้าน
การสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้สามารถอธิบาย
ผลกระทบของงานทางวิศวกรรมพลังงานในบริบทของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ มีการให้งานกลุ่มเป็นโครงงานวิศวกรรมและมีการน าเสนอปัญหา
พิเศษทางด้านวิศวกรรมหน้าชั้นเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ
ท างานรายบุคคล และการท างานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มี
ความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ รวมทั้งสามารถสื่อสารงาน
วิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคม
โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล  

ยอมรับในความแตกต่าง สอดแทรกและปลูกฝังให้ยอมรับความเห็นต่างของผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้ ทั้งความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา 
ความเชื่อ และทัศนคติต่าง ๆ  

 
 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร พร้อมก าหนดกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์ส าหรับ
วิธีการประเมินผล โดยเป็นไปตามหลักการของ Outcomes-Based Education: OBE แสดงดังตาราง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO1 - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  
- อภิปรายกลุ่ม (Group conference 

and group discussions)  

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์สถานะการณ์/กรณีศึกษา 



  

43 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

- กิจกรรมกลุ่มย่อยและการน าเสนอ 
(Small group activity and 
presentations) 

- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล
ที่ได้รับจากงานที่มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคะแนนชัดเจน 

PLO2 - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  
- จัดการเรียนรู้แบบเน้นให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ (Active 
learning)  

- จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based learning) 

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

ที่ได้รับจากงานที่มอบหมาย 

PLO3 - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  
- การสัมมนา การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

(Case-based learning)  
- อภิปรายกลุ่ม (Group conference 

and group discussions)  
- กิจกรรมกลุ่มย่อยและการน าเสนอ 

(Small group activity and 
presentations) 

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์สถานะการณ์/กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

ที่ได้รับจากงานที่มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคะแนนชัดเจน 

PLO4 - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  
- การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-

based learning)  
- กิจกรรมกลุ่มย่อยและการน าเสนอ 

(Small group activity and 
presentations) 

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การวิเคราะห์สถานะการณ์/กรณีศึกษา 
- แบบประเมินทักษะความรู้ 

PLO5 - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  
- การสัมมนา การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

(Case-based learning)  
- อภิปรายกลุ่ม (Group conference 

and group discussions)  

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์สถานะการณ์/กรณีศึกษา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

- กิจกรรมกลุ่มย่อยและการน าเสนอ 
(Small group activity and 
presentations) 

- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล
ที่ได้รับจากงานที่มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคะแนนชัดเจน 

PLO6 - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  
- การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-

based learning)  
- กิจกรรมกลุ่มย่อยและการน าเสนอ 

(Small group activity and 
presentations) 

- จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based learning) 

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์สถานะการณ์/กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

ที่ได้รับจากงานที่มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคะแนนชัดเจน 

- แบบประเมินทักษะความรู้ 
PLO7 - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  

- การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-
based learning)  

- กิจกรรมกลุ่มย่อยและการน าเสนอ 
(Small group activity and 
presentations) 

- จัดการเรียนรู้แบบเน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ (Active 
learning)  

- จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based learning) 

- ศึกษาดูงาน 

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์สถานะการณ์/กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

ที่ได้รับจากงานที่มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคะแนนชัดเจน 

- แบบประเมินโครงการ 

PLO8 - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  
- การสัมมนา การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

(Case-based learning)  

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์สถานะการณ์/กรณีศึกษา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

- กิจกรรมกลุ่มย่อยและการน าเสนอ 
(Small group activity and 
presentations) 

- จัดการเรียนรู้แบบเน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ (Active 
learning)  

- จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based learning) 

- ศึกษาดูงาน 

- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล
ที่ได้รับจากงานที่มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคะแนนชัดเจน 

- แบบประเมินโครงการ 

PLO9 - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  
- การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-

based learning)  
- อภิปรายกลุ่ม (Group conference 

and group discussions)  
- ศึกษาดูงาน 

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์สถานะการณ์/กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

ที่ได้รับจากงานที่มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคะแนนชัดเจน 

- แบบประเมินทักษะความรู้ 
PLO10 - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  

- อภิปรายกลุ่ม (Group conference 
and group discussions)  

- กิจกรรมกลุ่มย่อยและการน าเสนอ 
(Small group activity and 
presentations) 

- จัดการเรียนรู้แบบเน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ (Active 
learning)  

- ศึกษาดูงาน 

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์สถานะการณ์/กรณีศึกษา 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล

ที่ได้รับจากงานที่มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคะแนนชัดเจน 

- แบบประเมินทักษะความรู้ 

 



  

46 
 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน  
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้าน มีดังนี้ 

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

   1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ

ฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
  2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
  3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  

   กรุณาและความเสียสละ 
  4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
  5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

  6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
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4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
6) ประเมินจากการแต่งกาย 
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ

ค้นพบ  
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่

เป็นพื้นฐานชีวิต 
2) มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และน ามาประยุกต์ใช้

เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  หรือ

ระดับนานาชาติ 
  2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมและการน าเสนอผลการศึกษา 
3) จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน 
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 
  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์จริง 
6)  การสอนผ่ านระบบการเรียนการสอนออนไลน์  (E-Learning) เช่น  Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
   2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
   3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย 
   4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
   5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
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   6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆตามเกณฑ์
ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 

7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน

การแก้ปัญหา 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กิจกรรมค่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการฝึกปฏิบัติจริง 
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์

ท ารายงาน 
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง 
   3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
   4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 
การรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
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5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม 

6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
   1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็น

สมาชิกกลุ่ม 
   2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม 
  ทักษะการอยู่ในสังคม 
   3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
   4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
 5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ

เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
   6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ 
    คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
   7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
   1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
   2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
   3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือก าจัด

ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัย
ออนไลน์ การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
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ทางไกล (video-conferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3)  สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามค าแนะน าและ
สามารถทดลองท าได้ 

4)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5)  สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

6)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ตัดสินใจแก้ปัญหา 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
   2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
   3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.
ความรู้ 

3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
PLO1  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือการวิเคราะห์
แก้ไขและหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรม 

     

PLO2  มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ 
เครื่องมือกล เครื่องจักรกล  เครื่องมือวัด โปรแกรมเขียนแบบ โปรแกรม
ช่วยค านวณ เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

     

PLO3  สามารถด าเนินการสืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้จากงานวิจัยรวมถึง
การออกแบบการทดลอง และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค าตอบของปัญหา
ทางวิศวกรรมที่เชื่อถือได้  โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการวิจัย การ
วิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูลการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้
ผลสรุป 

     

PLO4  สามารถใช้เหตุผลจากหลักการทางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนความรู้ที่ได้รับ มาประเมินผลกระทบต่าง ๆ      



  

52 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.
ความรู้ 

3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ทางสังคม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 
PLO5  สามารถจัดการและบูรณาการองค์ความรู้ เกี่ยวกับทักษะด้าน
เทคโนโลยี ทักษะด้านการจัดการ ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนและ
ชุมชนให้มีความยั่งยืน 

     

PLO6  สามารถเลือกใช้หรือสร้างเทคนิควิธีการ ทรัพยากร และเครื่องมือ
ทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์และประเมิน
ปัญหาทางวิศวกรรม เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของปัญหาที่มีนัยส าคัญและหา
แนวทางแก้ปัญหาทางระบบพลังงาน โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

     

PLO7  สามารถใช้ทักษะด้านความรู้ เครื่องมือพ้ืนฐาน และเครื่องมือเฉพาะ
ทางวิศวกรรม เพ่ือรวบรวมข้อมูล ออกแบบ จัดสร้าง หรือด าเนินงาน
เกี่ยวกับระบบการผลิต การจัดหา การจัดเก็บ และการแปรรูปพลังงาน ทั้ง
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.
ความรู้ 

3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปพลังงานไฟฟ้าและความ
ร้อน 
PLO8  สามารถใช้ทักษะความรู้ เครื่องมือพ้ืนฐาน และเครื่องมือเฉพาะทาง
วิศวกรรม  เ พ่ือรวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล หรือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการใช้พลังงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
พลังงาน ทั้งในรูปพลังงานไฟฟ้าและความร้อน 

     

PLO9  สามารถอธิบายผลกระทบของงานทางวิศวกรรมพลังงานในบริบท
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม      

PLO10 สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการท างาน
รายบุคคล และการท างานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความ
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ รวมทั้งสามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน
กับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สมัพันธก์ับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา/ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                          

2220202  ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                          

2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวเิคราะห ์                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

2810310  นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310  จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา/ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจัจุบัน                          

2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ                          

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่                          

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น                          

3003110 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา/ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสเีขียว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                          

4430120  การคิดและการตัดสินใจ                          

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ                          

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธรุกิจ                          

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวนั                          

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยดัพลังงาน                          

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120  ทักษะการคิด                          

8710010  ชีวิตและสุขภาพ                          
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม

เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม 
2) ให้ความส าคัญ วินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและจิตสาธารณะ 
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
5) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน 
6) เน้นเรื่องการแต่งกาย และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา และการส่งงานตรงเวลา 
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3) ประเมินผลจากความประพฤติในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
6) ประเมินจากการแต่งกาย 
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2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
2) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเพ่ิมเติม และการน าเสนอผลการศึกษา 
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากแหล่งสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมโดยการจัดกิจกรรม

ร่วมกับชุมชน 
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5) การจัดกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ

ปฏิบัติงาน 
2) การทดสอบย่อย 
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน 
5) ประเมินจากกิจกรรมและรายงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการจริง 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค ์

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การศึกษาค้นคว้าและการรายงานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ทันสมัย 
2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
3) ส่งเสริมการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลตามสถานการณ์ในปัจจุบัน 
4) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
2) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมหรือในห้องปฏิบัติการ 
3) ประเมินจากทักษะการศึกษาค้นคว้า ผลงานและการรายงาน 
4) ประเมินจากกระบวนการและผลการวิจัย 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 

2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มโดยการหมุนเวียนการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
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2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมทักษะการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
4) ปลูกฝังให้มีความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการให้ความร่วมมือ 
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็น 
6) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
7) ส่งเสริมการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพวิศวกรรม

อย่างต่อเนื่อง 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ ์
5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลในการอ้างอิง 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาน าเสนอ 
3) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
4) ให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาด้านความมีเหตุมีผล การคิดและการตัดสินใจ 
2) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 
1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

1.4  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. ความรู้ 
2.1  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน

และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 

2.2  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

2.3  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.4  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
2.5  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 

4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมต่อสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
5.2  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 
5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ ์
5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) จ าแนกตามรายวิชา  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

5501111 
คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 1  

Engineering Mathematics 1 
          

5501112 
คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 2  

Engineering Mathematics 2 
          

5501107 
เคมีวิศวกรรม  

Engineering Chemistry  
          

5501108 
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม  

Engineering Chemistry Laboratory  
          

5501109 
ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน   

Physics for Energy Engineering  
          

5541102 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ

วิศวกรรม 

Occupational Health, Safety, Environment 

and Engineering Profession 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

5541501 
เขียนแบบวิศวกรรม   
Engineering Drawing 

          

5541506 
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิศวกรรม 
Package Software for Engineering 

          

5541503 
กลศาสตร์วิศวกรรม    
Engineering Mechanics  

          

5541505 
วัสดุวิศวกรรมส าหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
Engineering Materials for Energy and 
Environment 

          

5541701 
ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน  
Basic Engineering Laboratory 

          

5542102 
ภำษำอังกฤษส ำหรับวิศวกรพลังงำน  
English for Energy Engineer 

          

5542505 
กลศาสตร์วัสดุ  
Mechanics of Materials  

          

5542506 
อุณหพลศาสตร์   
Thermodynamics  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

5542507 
กลศาสตร์ของไหล   
Fluid Mechanics  

          

5542508 
กระบวนการผลิต   
Manufacturing Process 

          

5542510 
กำรถ่ำยเทควำมร้อน  
Heat Transfer 

          

5542509 
กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
Mechanics of Machinery 

          

5542511 
คอมพิวเตอร์ช่วยงำนวิศวกรรมและกำรออกแบบ 
Computer Aided Engineering and Computer 
Aided Design 

          

5542601 
วิศวกรรมไฟฟ้า   
Electrical Engineering 

          

5542603 
การออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
Electrical System Design from Alternative 
Energy System 

          

5543305 
เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน  
Energy Storage Technologies and Applications 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

5543306 
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และลม 
Solar and Wind Energy Technology 

          

5543307 
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
Biofuel and Biochemistry Technology 

          

5543308 
เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน 
Solar Cells and Applications 

          

5543309 
กระบวนการอบแห้งอาหารและเมล็ดพืช  
Food and Grain Drying Process 

          

5543310 
เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล  
Technology of Solid Fuels and Biomass 
Combustion 

          

5543311 
การเปลี่ยนชีวมวลเป็นพลังงาน     
Bio-energy Conversion 

          

5543401 
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร  
Energy Conservation and Management in 
Buildings 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

5543402 

การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม  
Energy Conservation and Management in 
Industry 

          

5543513 
กำรท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ  

Refrigeration and Air Conditioning 
          

5543515 
พลศำสตร์ของระบบและกำรควบคุม  

System dynamics and Control 
          

5544514 
ระบบควบคุมข้ันสูงและอุปกรณ์อัจฉริยะ  

Advanced Control System and Smart Devices 
          

5544515 
การออกแบบเครื่องจักรกล 

Machine Design 
          

5543702 
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1 

Energy Engineering Laboratory I 
          

5543703 

ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 

Energy Engineering Laboratory II 
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หมายเหตุ: ระบุสญัลักษณ์  หมายถึง มีการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลของผู้เรียนให้บรรลตุามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ทีแ่ละมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนด 
 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

5543902 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน  

Special Problem in Energy Engineering 
          

5544201 ผู้ประกอบการด้านพลังงาน 

Energy Entrepreneur 
          

5544516 
วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง  
Power Plant Engineering 

          

5544801 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
Pre-Co-Operative Education  

          

5544802 
สหกิจศึกษา  
Co-Operative Education 

          

5544902 
โครงงำนวิศวกรรมพลังงำน  
Energy Engineering Project 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

 

ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
ชั้นปีที่ 1 

5501111 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 1 3 (3-0-6) Ap          
5501112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 2 3 (3-0-6) Ap          
5501107 เคมีวิศวกรรม 3 (3-0-6) U          
5501108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม  1 (0-3-0) U  S        
5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 3 (3-0-6) U          
5541501 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-2-5) U S         
5541506 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิศวกรรม 3 (2-2-5) U S         
5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม  3 (3-0-6) U          
5541505 วัสดุวิศวกรรมส าหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) U   R       
5541701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน  1 (0-3-0)  S U        

ชั้นปีที่ 2 
5541102 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ

วิชาชีพวิศวกรรม 
3 (3-0-6) R   At U      
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

5542505 กลศาสตร์วัสดุ  3 (3-0-6) Ap          
5542506 อุณหพลศาสตร์  3 (3-0-6) U          
5542507 กลศาสตร์ของไหล  3 (3-0-6) U          
5542508 กระบวนการผลิต 3 (3-0-6) U  E        
5542510 การถ่ายเทความร้อน 3 (3-0-6) U  An        
5542511 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ 3 (2-2-5) C Ap    E     
5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล   3 (3-0-6) Ap  An        
5542601 วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (2-2-5) U U         
5542603 การออกแบบระบบไฟฟ้าส าหรบัระบบพลังงานทดแทน 3 (2-2-5) Ap     C     

ชั้นปีที่ 3 
5542102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลงังาน 3 (3-0-6)     Ap      
5543306 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และลม 3 (3-0-6)      An Ap C At E 
5543307 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 3 (3-0-6)      An Ap C At E 
5543401 การอนุรักษพ์ลังงานและการจดัการพลังงานในอาคาร 3 (3-0-6)      An E Ap At C 
5543402 การอนุรักษพ์ลังงานและการจดัการพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3 (3-0-6)      An E Ap At C 

5543513 การท าความเย็นและปรับอากาศ 3 (3-0-6)  U    Ap  E   
5543515 พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม 3 (3-0-6) U     Ap An An   
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

5544514 ระบบควบคุมขั้นสูงและอุปกรณ์อัจฉริยะ 3 (3-0-6) An     Ap C C   
5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1 1 (0-3-0) S E    U     
5544516 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง  3 (3-0-6)   Ap   An   An  
5543902 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 3 (3-0-6) Ap S E  Ap  C    
5544902 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1 (0-2-1)      Ap C C E U 

ชั้นปีที่ 4 

5543305 
เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน  
(หมวดวิชาเลือกเสรี) 

3 (3-0-6)      U Ap Ap U  

5543703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 1 (0-3-0) S E    U     
5544201 ผู้ประกอบการด้านพลังงาน 2 (1-2-3)     Ap  U U U Ap 
5544515 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3-0-6)   Ap      An  
5544801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1)  S U R Ap    Ap  
5544802 สหกิจศึกษา 6 (600)     Ap Ap C C At Ap 
5544903 สัมมนาและการแสดงผลงานทางวิศวกรรมพลังงาน 1 (0-2-1) U  An At     An  
หมายเหตุ:   PLOs สัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creating ตาม “Cognitive Domain” 
ระดับต่าง ๆ จากการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy และส าหรับ Psychomotor Domain (Skill) ใช้สัญลักษณ์ S, Affective Domain (Attitude) ใช้สัญลักษณ์ At 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  ) 

 

รหัสวิชา/รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์                                                   

5501111 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 1                         

5501112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 2                         

5501107 เคมีวิศวกรรม                          

5501108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม                          

5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน                          

  กลุ่มพื้นฐานวิศวกรรม                                                    

5541102 อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม                         

5541501 เขียนแบบวิศวกรรม                          

5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม                           

5541505 วัสดุวิศวกรรมส าหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม                          

5541506 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิศวกรรม                          
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รหัสวิชา/รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

5542505 กลศาสตร์วัสดุ                          

5542506 อุณหพลศาสตร์                          

5542507 กลศาสตร์ของไหล                          

5542508 กระบวนการผลิต                          

5542601 วิศวกรรมไฟฟ้า                         

5541701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน                         

  กลุ่มวชิาชีพบังคับ                                                    

5542102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลังงาน                          

5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล                          

5542510 การถ่ายเทความร้อน                         

5542511 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการ
ออกแบบ 

                        

5542603 การออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
  

                         

5543513 การท าความเย็นและปรับอากาศ                         

5543515 พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม                         

5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1                         
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รหัสวิชา/รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

5543703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2                         

5544201 ผู้ประกอบการด้านพลังงาน                         

5544514 ระบบควบคุมขั้นสูงและอุปกรณ์อัจฉริยะ                          

5544515 การออกแบบเครื่องจักรกล                            

5544516 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง                          

5544902 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน                         

5544903 สัมมนาและการแสดงผลงานทางวิศวกรรม
พลังงาน 

                        

กลุ่มวิชาชีพเลือก                          

5544202 การจัดการบ ารุงรักษาส าหรบังานอุตสาหกรรม                          

5544204 การปอ้งกนัและควบคุมภาวะมลพษิในระบบ
พลังงาน 

                         

5543304 แหล่งพลังงานและเทคโนโลยกีารแปลงพลังงาน                          

5543305 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน                          

5543306 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และลม                          

5543307 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ                          

5543308 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน                          
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รหัสวิชา/รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

5543309 กระบวนการอบแห้งอาหารและเมล็ดพืช                          

5543310 เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล                          

5543311 การเปลี่ยนชีวมวลเป็นพลังงาน                          

5543401 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานใน

อาคาร 
                        

5543402 การอนุรักษพ์ลังงานและการจดัการพลังงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม 
                         

5543403 การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง                          

5543902 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน                          

  กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                   

5544801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                          

5544802 สหกิจศึกษา                          
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ทางด้ านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ

วิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม นอกจากนี้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น รวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญและมีความเชื่อถือได้ สามารถออกแบบผังโปรแกรมและ
เขียนโปรแกรมช่วยค านวณหรือช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรมได้ 

 

ชั้นปีที่ 2 มีทักษะในการใช้ และเลือกใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน และเครื่องมือเฉพาะทาง
วิศวกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน มีความรอบรู้ เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก และมีความใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยตระหนักถึงอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

 

ชั้นปีที่ 3 สามารถรวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรมโดยใช้เครื่องมือทันสมัยเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ต้องการ และสามารถประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่มีนัยส าคัญ 
สามารถก าหนดมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงาน หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบพลังงาน สามารถวิเคราะห์ระบบพลังงานของอาคาร และโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือจัดท ารายงานการใช้พลังงานได้ตามมาตรฐานสากล 

 

ชั้นปีที่ 4 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างระบบผลิตพลังงาน แปรรูปพลังงาน และ
จัดเก็บพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง สามารถวิเคราะห์ และหาแนวทางลด
คาร์บอนในระบบพลังงานได้ ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการทาง
พลังงานได ้
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2564 (หมวด 9) (ภาคผนวก ซ) และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบ
คลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ฌ) 
 
2. การประเมินผลนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 - การทวนสอบในระดับรายวิชา 

มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
- การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
2.1.1 สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่ โดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2.1.2 ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
2.1.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปัญหาพิเศษ 

ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความ
คิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม  
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ  
2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการทวนสอบ แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และ 
การรายงานผลการทวนสอบ 

3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

3.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 

3.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ

ปัญหาพิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ได้รับ
ตรงกับงานที่ท า ทักษะความสามารถที่เรียนน าไปใช้ได้กับงานที่ท า ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม  
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ

พร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
5) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถ

น าไปประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (หมวด 13) (ภาคผนวก ซ) โดยผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมี

คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้  

1) มีความประพฤติดี  

2) ผ่านการเขาร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

3) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

4) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสรา้งของหลักสูตรตามเกณฑการประเมินผล  

5) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  

6) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากวา 2.00 

7) สอบผ่านการประเมินความรู และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1.1.1 ภาระหน้าที่ของอาจารย์ 4 ด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.1.2 กฎระเบียบข้อบังคับพนักงานสายวิชาการ 
1.1.3 หลักสูตรที่เปิดสอนการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และการจัดกิจกรรมเสริม 

1.2 คณะให้อาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 
1.2.1 ให้ค าปรึกษา เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือการปรับตัวเข้าสู่เป็นอาจารย์ 

1.2.2 ให้ค าแนะน า นิเทศการสอนทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

1.3 อาจารย์ทุกคนในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ต้องได้รับการพัฒนา ในด้านการจัดการเรียน 
การสอน และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีการจัดสัมมนาภายในและภายนอก โดยส่งเสริมให้อาจารย์เข้า
ร่วมอย่างต่อเนื่อง 

1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 

1.3.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการภายนอกภายใน 

1.3.3 ศึกษาดูงานภายใน และต่างประเทศ 

1.3.4 สนับสนุนให้จัดตั้งหน่วยวิจัยในเรื่องที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

1.3.5 สนับสนุนให้เข้าร่วมกับนักวิจัยอาวุโสและร่วมวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม 

1.3.6 เข้าร่วมน าเสนอผลงานการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดระบบการประเมินการเรียนการสอน แบบมีส่วนร่วม ระหว่างคณะกรรมการผู้สอนและ
ผู้เรียน 

2.1.2 จัดสัมมนาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้านให้แก่อาจารย์ เช่น หลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ า การ
ประหยัดพลังงาน และการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

2.1.3 จัดอบรมเก่ียวกับทักษะการสอนและการประเมินผล 
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผล 
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2.1.5 จัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ 
2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินผล 
2.1.7 ก าหนดให้มีการวิจัยในห้องเรียน 
2.1.8 พัฒนาทักษะและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมในการสอนวิชาปฏิบัติ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์สอบใบประกอบวิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.2.3 จัดให้อาจารย์ร่วมสอนในรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพ 

2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
2.3.1 ก าหนดภาระงานพนักงานสายสนับสนุนประจ าห้องปฏิบัติการและการท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน 
2.3.2 สนับสนุนให้เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
2.3.3 สนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2.3.4 ส่งเสริมให้พัฒนาด้านสารสนเทศแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
2.3.5 ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน  
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) โดยปฏิบัติ

ตามค ารับรองหรือระเบียบข้อบังคับของ สกอ. และสภาวิศวกร (กว.) 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 มอบหมายกลุ่มวิชาให้อาจารย์ตามวิชาชีพและประสบการณ์สอน 

1.4 ประธานสาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการจัดการเรียนการสอน และ

ประเมินผล โดยยึดข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมาตรฐานสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอด

ระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร โดยพิจารณาข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ จากอัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี และ
ภาวะการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดตามความต้องการ
และความคาดหวังขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างความสัม พันธ์อันดี
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานประกอบการ ที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ท างาน ส าหรับผลการประเมิน
และความต้องการและความคาดหวัง ผลการประเมิน Student Outcome และการประเมิน Program 
Learning Outcome (PLOs) จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา คณะกรรมการ
หลักสูตร คณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือน าข้อมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งช้ี/ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
2) ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน

ภายในระยะเวลา 1 ปี 
3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร และการสร้างกระบวนการส่งเสริม

และพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในการคัดเลือก  โดยมีคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของนักศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
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ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ เช่น ผลคะแนนการสอบ (คะแนน O-Net, 
GAT และ PAT) เพ่ือแสดงความพร้อมด้านปัญญา การสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อม โดยในทุกปี
การศึกษาจะสรุปผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป 

3.2 การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับนักศึกษา 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแนะแนวเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีในการเยี่ยมชมคณะผ่านกิจกรรมการจัด
งานเปิดบ้าน (Open House) มีส่วนช่วยจูงใจให้ผู้ที่จะมาเป็นนักศึกษาในอนาคตสนใจและอยากเข้าศึกษา
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการให้นักศึกษา นอกจากนี้ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการรับนักศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโดย
การปรับพื้นฐานด้านวิชาการก่อนการเปิดภาคการศึกษา เพ่ือสร้างความผูกพันกับนักศึกษาและเป็นกลไกที่
สนับสนุนนักศึกษาด้านการเรียนการสอน 

3.3 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นความส าคัญของกระบวนการพัฒนา

นักศึกษา โดยก าหนดให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาร่วมเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานและสมาชิกชมรมต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทุกระดับ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมค่ายทางวิชาการ กิจกรรม 
จิตอาสา กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เช่น การน านักศึกษาไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงานภาคฤดูร้อน การท างานโครงการจากโจทย์จริงของสถานประกอบการ
เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน 

3.4 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา อาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้
หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษา ปรึกษาด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตต่าง ๆ 
กรณีที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่าง
ทันท่วงที รวมทั้ง การให้ค าแนะน าด้านการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษา 

 นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียน ทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมินสามารถอุทธรณ์
ได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชานั้น ๆ หรือยื่นใบค าร้องเป็นหนังสือเพ่ือเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ นอกจากนี้ หลักสูตรมี
การติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จ
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การศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
เพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าวปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป 

ตัวบ่งช้ี/ตัวชี้วัด 
1) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3. 51 จาก 

คะแนนเต็ม 5 
2) คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ของชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 จาก 4.00 
3) ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 

4. อาจารย ์
4.1 ระบบการคัดเลือก-การรับอาจารย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินการรับสมัครอาจารย์ใหม่  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จาก
หลักฐานการสมัคร จากนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถ และทักษะจาก
การน าเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยมีกระบวนการในการบรรจุ คัดเลือก บุคลากรใหม่สาย
วิชาการ ด้วยวิธีการคัดเลือกจากนักเรียนทุน หรือการประกาศรับสมัครทั่วไปที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งและด าเนินการคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
โดยเน้นการทดสอบด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งอาจารย์ จะมีการทดสอบ
ด้านการสอน จากคณะกรรมการคัดเลือกที่มีองค์ประกอบมาจากคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคลหัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4.2 การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการตั้งแผนงบประมาณด้านการพัฒนา

บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ
วิชาชีพ โดยสามารถเข้าร่วมการประชุม /ฝึกอบรมตามสายอาชีพ หรือหัวข้อที่มีความสนใจโดยบุคลากร
ของคณะสามารถเลือกพัฒนา /สัมมนาตนเองในหัวข้ออ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสมของภารกิจ ความสนใจ
รายบุคล และคณะยังมีการส ารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ารับการพัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะในด้านอ่ืน ๆ เช่น หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง โดยผู้บริหาร /หัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มสาขา /หัวหน้าภาควิชา /หัวหน้า
หน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาบุคลากรให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้
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ตรงกับหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมสัมมนามาพัฒนาในงานที่รับผิดชอบได้ 
นอกจากนี้ คณะสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานอย่างต่อเนื่อง
ของบุคลากร โดยเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดท าแผนการสอน
การสร้างหลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลการสอน การใช้สื่อการสอน การสัมมนาเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนด้านการพัฒนาวิชาการ โครงการอบรมแนะน าการใช้ระบบบันทึกภาระงานของ
บุคลากร การพัฒนางานวิจัยและด้านการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 

2) การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เป็นการ
พัฒนาเพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ท างานและเป็นการสร้างเครือข่ายในสายงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ 
รวมทั้งท าให้บุคลากรเกิดการท างานอย่างมีส่วนร่วม อาทิ โครงการสัมมนาเครือข่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Network & HR Policy) โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
โครงการสุขในกับการท างาน 

3) การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร /ภาวะผู้น า /วัฒนธรรมองค์กร/ความผูกพันองค์กร เช่น การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง การจัดกิจกรรมที่เป็น
การปลูกฝังให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ รวมถึงท าให้บุคลากรซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้มีโอกาสมาท ากิจกรรมร่วมกัน ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ภายใต้เป้าหมาย
เดียวกันคือ การช่วยกันพัฒนาคณะฯ ให้น่าอยู่ มีบรรยากาศในการท างานที่ดียิ่งขึ้นการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานและสร้าง
ประสบการณ์ในการท างานให้กับบุคลากร  

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะในทุกด้าน จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทักษะการท างาน Soft Skill การประชุมศึกษา
ดูงาน การสร้างความร่วมมือ เป็นต้น เพ่ือให้คณะนั้นสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของ
คณะอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและบุคลากรสามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาพัฒนาการปฏิบัติ งานและ
สนับสนุนพันธกิจ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรม การวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการระดับโลก อีกทั้ง คณะมี
การด าเนินงานตามระบบการเรียนรู้เ พ่ือสนับสนุนความต้องการของคณะภายใต้แผนกลยุทธ์ เริ่ม
ด าเนินงานโดยงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการทบทวนแผนทุก 6 เดือนและน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง 
สนับสนุนทุนส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่จะไปประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและ
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ต่างประเทศ และคณะยังให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลส าหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการท าผลงานทางวิชาการส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

4) การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ความก้าวหน้าในอาชีพ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน โดยได้จัดโครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุนทุ นส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการที่จะไปประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและต่างประเทศ และคณะยังให้
ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลส าหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการท าผลงานทางวิชาการส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี/ตัวชี้วัด 
1) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ครบทุกรายวิชาที่

รับผิดชอบ 
2) อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education 
3) อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

5. บุคลากรสายสนับสนุน (ให้หลักสูตรน าการบริหารบุคลากรสายสนับสนุนในระดับคณะมาอธิบาย) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มีบุคลากรสายสนับสนุน 1 คน ท าหน้าที่

ดูแลครุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และช่วยสนับสนุนการจัดการเรียน  
การสอน การท างานวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดโครงการต่าง ๆ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
ได้สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะการท างานและทักษะ
ทางวิชาชีพ  

ตัวบ่งช้ี/ตัวชี้วัด 
   บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
6. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร
เพ่ือให้ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใช้  หลักการ Backward 
Curriculum design ก าหนดหลักสูตรและบริการ โดยน าความต้องการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม นโยบายรัฐบาล ระเบียบ/ ข้อบังคับ/เกณฑ์ ความต้องการและความคาดหวังขององค์กรผู้ใช้
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บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครองและลูกค้าอ่ืน ๆ ความพึงพอใจของศิษย์เก่าและลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ การรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และการประเมิน  หลักสูตร มาก าหนดหลักสูตรและบริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการของ Outcome based Education แสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
นอกจากนี้ มีกระบวนการทบทวน Program Learning Outcome (PLOs) โดยคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร รวมทั้งการประเมินและทบทวนหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  และน าผลการประเมินทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็น
พ้ืนฐานส าหรับควบคุมคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือขับเคลื่อนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งมอบหลักสูตรและการบริการที่ดีให้แก่นักศึกษา และเป็นฟันเฟือง
ขับเคลื่อนให้ประสบความส าเร็จ 
 
7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

7.1 การบริหารงบประมาณ 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และทรัพยากรการเรียนการ
สอนให้โดยตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และ กว. และมีการบริหารจัดการเพ่ือให้มีครุภัณฑ์และทรัพยากรอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ 

7.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

มีคณะกรรมการตรวจสอบสภาพการใช้งาน และมีบุคลากรสายสนับสนุนดูแลรับผิดชอบ โดย
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานมีครุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานพ้ืนฐาน 1 

ชื่อครุภัณฑ์ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หน่วยนับ 

1.  ตู้เก็บพร้อมเครื่องมือ  ✓ 1  ชุด 
2.  ชุดเครื่องมือ  98 ชิ้น ✓ 2  ชุด 
3.  เครื่องวัดละเอียด (เวอร์เนียร์) ✓ 6 อัน 
4. เครื่องวัดละเอียด (ไมโครมิเตอร์) ✓ 6 อัน 
5. เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบพกพาPortable 
combustion analyzer PCA-3 

✓ 1 เครื่อง 

6. เครื่องวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า (Power and energy quality 
analyzers) 

✓ 1 เครื่อง 
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ชื่อครุภัณฑ์ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หน่วยนับ 

7. เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและสัญญาณทางไฟฟ้า (Data 
logger) OMRON ZR-RX25 

✓ 2 เครื่อง 

8. เครื่องวัดความเร็วลม (Vane Anemometer) Anemometer 
Model No.TM-414 

✓ 5 เครื่อง 

9. เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ (Hotwire Anemometer) ✓ 5 เครื่อง 
10. เครื่องมือวัดค่ารังสีอาทิตย์ (Solar Pyranometer) ✓ 2 เครื่อง 
11. กล้องอินฟาเรดถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imager) Fluke 
Ti400 

✓ 1 เครื่อง 

12. อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ (Infrared Thermometers) 
HT3320 

✓ 1 เครื่อง 

13. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital multimeter) Digital 
Multimeter KEW 1051/1052 

✓ 3 เครื่อง 

14. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบคล้องสาย (Clamp on meter) 
HT9021 - HT9015 AMPEROMETRIC CLAMPS 

✓ 3 เครื่อง 

15. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power supply) ✓ 1 เครื่อง 
16. เครื่องความดัน (Pressure Transducer) ✓ 1 เครื่อง 
17. เครื่องวัดคุณภาพน้ า ✓ 1 เครื่อง 
18. เครื่องมือวัดองศาแบบดิจิตอล ✓ 1 เครื่อง 
19. เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพแบบพกพา (GEOTECH รุ่น 
BIOGAS 5000)  

✓ 1 เครื่อง 

20. เครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SKC รุ่น 224-
PCXR8) 

✓ 1 ชุด 

21.เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของของเหลวแบบ
พกพา (pH meter) 

✓ 1 เครื่อง 

22. ชุดโพรบวัดอุณหภูมิ ✓ 1 ชุด 
23. โดรนส ารวจทางพลังงาน ✓ 1 ชุด 
24. เครื่องสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ✓ 3 เครื่อง 
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7.2.2 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานพ้ืนฐาน 2 

ชื่อครุภัณฑ์ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หน่วยนับ 

1.  เครื่องกลึง ✓ 1  เครื่อง 
2.  เครื่องสูบลม ✓ 1  เครื่อง 
3.  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ✓ 4  เครื่อง 
4.  เครื่องเชื่อมก๊าซอาร์กอน ✓ 4  เครื่อง 
5.  เครื่องเชื่อมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ✓ 3  เครื่อง 
6. ชุดเชื่อมแก๊สเอซิทีรีน ✓ 2 ชุด 
7. ชุดเชื่อมสนามแก๊สเอซิทีน ✓ 1 เครื่อง 
8. เครื่องตัดเหล็ก ✓ 1  เครื่อง 
9. แท่นตัดองศาแบบสไลด์ ✓ 1  เครื่อง 
10. โต๊ะเลื่อยองศา 10 นิ้ว ✓ 1  เครื่อง 
11. เครื่องตัดไฟเบอร ์แท่นตัดไฟเบอร์ MAKTEC รุ่น MT241 ✓ 1 เครื่อง 
12. สว่านมือไฟฟ้าสว่านไฟฟ้า Maktec รุ่น MT606 ✓ 2 เครื่อง 
13. แท่นเจาะ REXON รุ่น DP-430F แท่นเจาะ ✓ 1 เครื่อง 
14. มอเตอร์หินเจียร ขนาด 8”  ✓ 1 เครื่อง 
15. ปากกาจับชิ้นงาน ✓ 1 เครื่อง 
16. ชุดประแจบล็อค  ✓ 2 ชุด 

 

7.2.3 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1 

ชื่อครุภัณฑ์ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หน่วยนับ 

1. เครื่องวิเคราะห์หาค่าปริมาณความร้อน  ✓ 1  เครื่อง 
2. เครื่องชั่งสารความละเอียดสูง ✓ 1  เครื่อง 
3. ชุดยานยนต์ไฟฟ้าแบบพับเก็บได้ ✓ 10 คัน 
4. เตาเผา Lenton AWF 12/12/3216P1 ✓ 1  เครื่อง 
5. ตู้อบลมร้อน Memmert Universal Oven UF110 ✓ 1  เครื่อง 

6. ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ ✓ 1  เครื่อง 
7. เครื่องกวนสารละลายระบบแม่เหล็กและให้ความร้อน 
SCILOGEX MS7-H550-Pro  

✓ 1 เครื่อง 



  

90 
 

ชื่อครุภัณฑ์ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หน่วยนับ 

8. เครื่องวัดความแข็งแรงของชีวมวล ✓ 1 ชุด 
9. ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศ ✓ 1 ชุด 
10. ชุดทดลองการสมดุลแบบสแตติกส์และไดนามิกส์ ✓ 1 เครื่อง 
11. ชุดปฏิบัติการสาธิตระบบเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลม ✓ 1 ชุด 

 

7.2.4 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 28501 

ชื่อครุภัณฑ์ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หน่วยนับ 

1.  เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ า ✓ 1 เครื่อง 
2. เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนโดยวิธีเผาไหม้ตัวอย่าง ✓ 1 เครื่อง 
3. เครื่องวัดจุดวาบไฟของน้ ามันเชื้อเพลิง ✓ 1 เครื่อง 
4. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ าในสารประกอบ ✓ 1 เครื่อง 
5. เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ ✓ 1 เครื่อง 

 

7.2.5 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 28502 

ชื่อครุภัณฑ์ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หน่วยนับ 

1.  ชุดฝึกเครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง ✓ 1 เครื่อง 
2.  ชุดฝึกระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ✓ 1 เครื่อง 
3.  ชุดฝึกกังหันลมแกนตั้งและแกนนอน ✓ 1 เครื่อง 
4. ชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ✓ 30 เครื่อง 
5. ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ (ไม่เอาแหล่งจ่าย) ✓ 10 ชุด 
6. เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)  
TM-747DU_4 Channel Datalogging Thermometer ✓ 5 เครื่อง 

7. เครื่องวัดแสง (Lux meter) TM-208 Datalogging 3 in 1 
UVA/Lux/Solar Meter ✓ 5เครื่อง 

8. เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวด้วยหลักการอัลตราโซนิค 
(Ultrasonic flow) deltawaveC-P portable ultrasonic flow 
meter for liquids 

✓ 1 เครื่อง 
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ชื่อครุภัณฑ์ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หน่วยนับ 

9. โต๊ะทดลองทางด้านไฟฟ้าพร้อมคอนโซล ✓ 4 ตัว 
10.ชุดดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป ✓ 1 ชุด 
11. ชุดฝึกวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ✓ 4 ชุด 
12. เซลล์แสงอาทิตย์ ✓ 1 ชุด 
13. ชุดอุปกรณ์ส าหรับออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมกลไก
ขั้นพ้ืนฐาน ✓ 4 ชุด 

 
7.2.6 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 28505 

ชื่อครุภัณฑ์ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หน่วยนับ 

1. คอมพิวเตอร์  ✓ 45 เครื่อง 
2. ชุดควบคุมระบบฝังตัว ✓ 33 เครื่อง 
3. ชุดวัดคุมและจัดเก็บสัญญาณ NI Labview ✓ 16 เครื่อง 

 
     7.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

มีคณะกรรมการสาขาวิชาการวางแผนการจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อต าราที่ใช้ประกอบการ
เรียนและสื่อการสอน จากนั้นคณะกรรมการจัดงบประมาณจัดซื้อวัสดุและต าราให้แก่สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาติดตามการใช้งานและตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ หนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอนและสื่อการสอนอย่างต่อเนื่อง 
      7.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้สอน
อย่างเป็นระบบ และให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีเจ้าหน้าที่
ของสาขาวิชาจัดหมวดหมู่พร้อมลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ต ารา และสื่อการสอนต่าง ๆ  โดยมีการประเมิน
ความเพียงพอของทรัพยากรดังนี้ 

1) จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนส าหรับการใช้ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี 

2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือระดมความคิดเห็นและแนวทางการวางแผน
พัฒนาและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการ 
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8. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
(การระบุตัวบ่งช้ีควรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น หรือกรณีที่สาขาวิชานั้นยังไม่มี
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ให้ระบุตัวบ่งช้ีอย่างน้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีที่ สกอ. ก าหนดไว้ 12 ตัวบ่งช้ี (ตัว
บ่งช้ีที่ 1 – 5 บังคับทุกปี) เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3.    มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4.   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้   
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง      
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อป ี
     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0      

13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

     

14. อื่น ๆ ระบ ุ      
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 11 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ ว ก็จะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียน
มีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป ส่วนช่วงหลังการสอนหากพบว่ามีปัญหามีข้อเสนอแนะจากผู้เรียน
ก็จะต้องมีการด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพ่ือน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ

ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมินความรู้
ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา โดยส ารวจจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 การปรับปรุงย่อย/หรือบางรายวิชา ท าได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการประชุม

ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา จะท าให้ทราบปัญหาในการบริหาร

หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการ

ปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่

พบปัญหา พร้อมรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย

ตามล าดับ 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมินนั้นทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา  
ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

 ข.1 เปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา 
 ข.2 เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ข.3 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 ข.4 เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ข.5 เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
 ข.6 เปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ค  หลักการจัดรหัสวิชา 
ภาคผนวก ง  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
ภาคผนวก ช  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ซ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 
ภาคผนวก ฌ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2564 
ภาคผนวก ญ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภาวิศวกรที่เก่ียวข้อง 

ญ.1 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 

ญ.2 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่3) พ.ศ.2564 

ญ.3 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  อ ง ค์
ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้ เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ.2562 

ญ.4 ประกาศสภาวิศวกรที่ 122/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรม 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning 
 Outcomes: PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
 Outcomes: CLOs)  
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภาคผนวก ฐ ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง PLOs กับ    
 Stakeholder’s needs /Input /Requirements 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   Non-Credit  
 Basic English 

การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน 
การตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกีย่วข้องอย่างหลากหลาย 
  The use of words, sentences, and English grammar basics 
required in daily life particularly in the factual section, introducing 
oneself and others, The answer questions about personal information, 
as well as the use of English for communication in a familiar situation, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน            3 (1-2-6) 
  English in Daily Life  

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้น
ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคใน
กาลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Development of listening, speaking, reading, and writing skills by 
using basic knowledge of English grammar, function of words, word order, 
and sentence patterns in basic tense for communication in daily life, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 (1-2-6) 
English in General Situations 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills 
for communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, 
and grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 (1-2-6) 
  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่
ซับซ้อน และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

English in unfamiliar situations. The use of sentences with 
complex structures and forms of formal language use, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (1-2-6) 
   Thai for Communication  

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ 
ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน 
มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

Use Thai language to communication property according to the 
situation. Analyze and summarize the main points of the story that being 
heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking with 
positive communication on various occasions, and in various language 
levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to 
orthography. Read for comprehension from various types of writing, 
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writing various types of works according to the principles of writing, 
having manners for listening, speaking, reading and writing, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ       3 (1-2-6) 
      Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ 
โดยเน้นการพูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจา
ทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
   The development of language skills to effectively with 
occupation focusing on speaking, writing on various occasions, 
commenting, business negotiations, business letter writing, business 
communication through writing, writing of the press releases on 
business, business communications and business negotiation in real 
situations through social media,  focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์       3 (1-2-6) 
      Thai for Critical thinking  

หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 
เน้นทักษะการรับสารจากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่
กระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอได้  การฟังเพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการ
วิเคราะห์การฟังเพ่ือการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือ
จับใจความการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การอ่านเพ่ือการตีความ และการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking 
and synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able 
to apply the obtained data to word the processes of analytical 
thinking and presentation, listening for comprehension, listening for 
data analysis, listening for interpretation, the use of judgment for 
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listening including comprehensive reading, reading for analysis, 
reading for interpretation and critical reading, social communication 
and real situations, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

 ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของ
นันทนาการกับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม เพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 The meaning characteristics and scope of recreation. The 
importance of recreation and quality of life, Principles of selection of 
recreational activities in daily life Practice recreation activities suitable 
for body development Mind, emotion, society to create self-worth 
Know yourself and live happily in society. 

2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม         3 (1-2-6) 
    Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผล
จริยธรรมชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ 
คุณค่าและการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนา
ตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลัก
จริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่างมี
สันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 The meaning and the importance of ethics and corporate 
social responsibility, humans and the use of reason and ethics, 
understanding and life in accordance with the principle of science, 
philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles 
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consistent with the truth of the world and life, the development of 
their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and ethical 
morality for good life, the development of intellectual and creative 
problem solving, the development of life skills in various fields for 
peaceful living together with other people and society, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต        3 (1-2-6) 
      Life skills and personal development in a dynamic world 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์   ทักษะการเรียนรู้ต่อการ
ด ารงชีวิตปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา 
และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษย
สัมพันธ์และการท างานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุข
ภาวะและการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and 
ethics, the philosophy for oneself learning, personal and personality 
development, human relations and teamwork, management of conflicts 
and the health promotion, and problem solving skills in the society of 
change, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

3310810  จิตวิทยาการสื่อสาร             3 (1-2-6) 
      Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การ
สื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ ดี การ
สะท้อนกลับของการสื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ
การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา 
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือพัฒนา
ชุมชนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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The concepts and process of communication, how to study 
communications in the organization, communication between group 
and organization, a good messenger and receiver, reflections of the 
communication, the organization structure related to the efficiency of 
communication, the impact of communications on job performance, 
the job satisfaction and organizational commitment including the 
application of psychological knowledge to enhance efficiency in 
communication that occur in the organization such as public relations 
with the psychological, management of rumors, the motivation to 
persuade and an analysis of personal body language, volunteer for 
community development, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น           3 (1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 

  ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด 
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและ
สังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
development, principles of the royal projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot community development based 
on the king wisdom and including the application of the obtained 
knowledge from the sufficiency economy to solve actual problems in 
their own daily lives and communities focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies. 
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2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                                  3 (1-2-6) 
  Phetchaburi Study for Entrepreneur 

 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติ
พันธุ์ อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด า ริ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง สั ง ค ม   แ น ว ท า ง 
การพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการ
สร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ใน
การสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง 
และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
ของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, 
tribes and ethnicities, the influence of geography and history affecting  
on cultural, society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local 
attractions, study of the project under the Royal Initiative of His Majesty 
the King in Phetchaburi province, problem and the use of the approach 
of the Royal Initiative of His Majesty the King in solving social problems, 
approach for local development, Phetchaburi  craftsmanship, content, 
inspiration, and the process of creating a Phetchaburi’s skilled 
craftsmanship, the philosophical constructs, beliefs, wisdom and unique 
in construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory and the 
integrated practice from a variety of the relevant case studies such as 
the appreciation of the craft and practice to create the craft as well as 
cultural and tradition succession of Phetchaburi province, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน       3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 

  สังคมไทยทั้ ง ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่  การปกครองของไทยเชิง
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความ
เป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และ
ระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเซียนน กลไกและกฎบัตร
อาเซียนน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพ
เศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การ
ปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง 
ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ 
ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบท
เอเชีย-แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

The Thai social in the past to the present, the governor of 
Thailand's historical past, values oriented public interests, the 
values of the citizenship, way of democratic citizenship, current Thai 
public administration system, ASEAN community, intercultural 
communication, the mobility of labor, technology and innovation, 
stability, human trafficking problems, drugs, environmental and 
international relations, learn about the practice in data searching,  
concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, 
and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific 
context, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies   
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 2310410 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 3 (1-2-6) 
  Potency Citizen 

  วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้าง
และปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ
การปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย 
มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Analyze, design practice, create projects, and behave that 
express for human dignity, accept individual differences in equality, 
respecting for freedom and peaceful in Thai society and 
international community in accordance with the principles of 
tolerance, create and comply with social rules and basic laws 
related to democratic way of life with the King as Head of State, 
have strong citizenship and respect other people’s right, have a 
volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย           3 (1-2-6) 
      Basic Knowledge of Laws  

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  
ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  
หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และ
บูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริต
และคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและ
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มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

General knowledge of law with relationship and need to be 
used in daily life according to the change of social phenomena in 
present situation, study of the principle of law and jurisprudence of 
the public law and private law, principle of basic rights and 
freedoms based on the Constitution law, study the basic knowledge 
about civil and commercial law, criminal law, civil procedure law 
and criminal procedure law, the application and implementation of 
the law to be effectively in daily lives, concepts, theory and good 
governance, the performance of the organization based on good 
governance, fraud and corruption, system and mechanism of the 
inspection of fraud and corruption, policies and measures to 
prevent and resolve the problem of corruption and misconduct 
including transparency and build faith in performance, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

3211110      การผลิตและการรู้เท่าทันส่ือดจิทัิล 3 (1-2-6) 
   Digital Media Production and Media Literacy 

  ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อ
ดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญ
ของการรู้ เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและ
องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อ
โทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

Meaning of media, type of media, principles of digital media 
production, practice creating creative digital media,  publishing 
media online.  The significance of media literacy in the context of 
information society, impact of the media, skills and elements 
analysis of media for literacy, the principle and access information 
from mass media to achieve maximum benefit, the principle of 
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avoiding media cause harmful to themselves and the society in 
various forms, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

3330010      เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน3 (1-2-6) 
   Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขัน
อย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการ
ธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศใน
ดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้
ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินส าหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงิน
ด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหาร
ความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุนของ
บุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Basic principles of economics, determinants of supply and 
demand of the product, consumer behavior, an important 
characteristic of goods market having perfect competitive and 
imperfect competitive, calculation method of national income, 
finance and banking, monetary and fiscal policy, international trade 
and finance in the balance of payments, the application of 
principles of economics in daily life, personal financial management, 
personal financial planning, personal financial statements, individual 
income, income management, housing finance, financial terms of 
the vehicles and equipment needed to manage personal debt, risk 
management and insurance of persons, savings and investment of 
individuals, financial planning in each age, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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 3330020        ผู้ประกอบการรุ่นใหม่             3 (1-2-6) 
  Modern Entrepreneur 
    บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กร

ธุรกิจ หน้าที่ต่าง ๆ  ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ  
การด าเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่าง ๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ 
และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The role of small business in the economy, method of 
establishment of a business organization, responsibility in the field 
of business administration, financial control and business, the 
implementation of various small businesses, starting business in the 
digital era, problem solving and decision making, the vision in the 
development of the business enterprise, the characteristics of 
entrepreneurship success, business plan preparation and 
experimental practice as a new entrepreneur, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                     3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 

ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของ
ผู้น า บทบาทของผู้น าและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับผู้น า ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

Meaning, the importance of leaders and leadership, 
leadership styles, the role of a good leader and follower, the 
psychology and leadership skills, personality development for 
leaders, teamwork, interpersonal relationship in the teamwork, 
group process and solving problems together, the development of 
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the personality, and the public speaking training for careers, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น           3 (1-2-6)  
   Basic E-Commerce 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัว
แบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Introduction to electronic commerce, technology infrastructure 
and tools on the Web for e-commerce, the business model of 
electronic commerce, electronic payment systems, legal and ethical 
issues related to electronic commerce, Business trial using elec 
tronic commerce, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

  3003110 ทักษะในศตวรรษที2่1 เพื่อชีวิตและอาชีพ           3 (1-2-6) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 

 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการ
ประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill 
by integrating application for important skills development for life 
and careers in 21st century effectively, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ            3 (1–2–6) 
      Sports for Health Development 

  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ 
วิธีการออกก าลังกาย การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้าง
สมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะ
การเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬา
เพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม
ผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The purpose and benefits of sport for health, model and 
methods for exercise, swimming and aerobics for health, promotion 
of physical fitness for ages, precautions and prevention of injuries 
from sports, sports health and go on diet, recreation, tactics, rules 
of competition and courtesy of a player and a good sport 
spectators, the sports for recreation including single and team sport 
that student can choose what interests, sports for development of 
the holistic health, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

7003120 ทักษะการคิด              3 (1-2-6) 
Thinking Skills 
  วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้
เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ 
การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม 
วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
  Analysis, Design and Present how to problems solving, 
critical thinking, creativity, rational thinking, reasoning, giving 
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conditions in term of language and symbolic, and pattern of 
explaining the phenomena that occur in everyday life. Analysis of 
problems solving, choosing appropriate approaches, analyze and 
explain information in today’s global and making decisions based 
on data, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 

  บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้าน
ต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้
วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The roles of science and technology in the development of 
community, the nation of energy, global warming, the natural 
resources and environment, agricultural and agricultural industry, 
critical thinking skills, able to understand in problem and use 
science and technology to solve the various fields of problem, 
development of science and technology, the use of chemicals in 
daily life, the impact of chemicals on the  environment, sun’s 
radiation and radioactive materials, home appliances and electrical 
equipment, the impact of scientific advances towards humans, 
social, environment and culture, use scientific analysis to 
understand and solve the problems in their lives, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว         3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 

  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่
เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ
ยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The importance of the environment, the utilization of 
natural resources, planning the use of resources, technology in 
preventing and solving environmental problems, skills to create 
innovative environment for sustainable development, natural 
disasters, the classification of natural disasters, causes and the risky 
areas to natural disasters, effects and protection from natural 
disasters, green technology and environmental development for 
sustainable, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน             3 (1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สาร
ท าความสะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง 
กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับ
การเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหา
สุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมี
ในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร 
การแพทย์ ความงามและการด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และ
การแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Knowledge of various chemical products in daily life, soap, 
toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk’s 
products, cosmetics, papers, the glue, resins, cement, drugs 
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including the agricultural products, chemistry and Thai wisdom, 
drinking, eating or health care, the relationship of Thai wisdom and 
the use of chemistry knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, 
Thai wisdom and the application of medicinal plants for agriculture, 
medicine, the beauty and life including the use of chemicals in the 
right way,  and detoxification of hazard chemicals, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                3 (1-2-6) 
      Mathematics for Business 

  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณ
อัตราก้าวหน้า ที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบ
การผ่อนช าระ  และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, 
calculation of progressive tax rate used for payment of the 
electricity and water supply, the interest charged, installment 
system, actuarial science, critical thinking skills in mathematics, 
preliminary statistics analysis to solve problems in daily life and 
business problems, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ        3 (1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิด
เชิงระบบ  การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  
กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
ก าหนดการเชิงเส้น  และการน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The principle and process of human thinking, creativity, 
systematic thinking, information analysis, logic and reasoning, 
decision processes, the process of scientific knowledge acquisition, 
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linear programming and its application in solving problems in their 
daily life, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ        3 (1-2-6) 
    Thai cooking and International cooking 

  อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่
ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร 
ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือ
สุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได้
เสริมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that 
promote good health, Food to prevent disease and cause diseases, 
food preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy 
food, Popular cooking for career or extra income, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ         3 (1-2-6) 
      Dessert and Beverage for Business 

  ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการท าประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการ
ตลาดและการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติท าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและ
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท า
เครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถน าไปประกอบ
อาชีพและพ่ึงพาตนเองได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw 
materials and equipment used in making Thai desserts and bakery, 
weighing principles, packing measures, marketing principles and 
business management, Practice in making Thai desserts and bakery, 
principles and technology of beverage production, Healthy drinks, 
learning to drink, marketing and beverage business management, be 
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able to work and be self-reliant, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ             3 (1-2-6) 
      Conservation Biology and Plants 

  หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ใน
ชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ 
การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์
ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการ
แก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
  Principles and biological theories related to conservation, 
critical thinking skills and problem solving skills in the conservation 
of biodiversity, changes in biodiversity, the application of 
biotechnology in various areas including agricultural, food and 
medical in daily life, the ethics of conservation, the interference and 
community structures of organism, the relevance of human, the 
design and management of conservation areas, the political  
economy of conservation, the importance and value of the florae 
to life, diversity of the florae, the local wisdom in the application of 
the florae, critical thinking and problem solving skills in conservation 
and development of the florae, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3 (1-2-6) 
      Agriculture in Daily Life 

  เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการ
แหล่งเพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
ความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency 
economy, cultivation management, water resources management, 
the management of coastal and marine resources, planting and 
animal husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning 
agricultural skills to survive, organic farming to safety, agriproduct 
processing with ability to apply as professional career for sustainable 
self-reliance, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 
      Renewable Energy and Energy Saving 

  พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและ
พลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย
และของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การ
ประหยัดพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัด
พลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของ
ชุมชน เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The basic knowledge and energy technology, energy and 
electrical energy, introduction to electrical charges, Thailand and 
world energy situation, study on technology of sustainable energy 
in the Royal initiative projects of His Majesty the King, energy saving 
for a house and industrial buildings, energy-saving devices, approach 
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to energy saving and technology for energy saving, the integration 
of renewable energy technologies and energy needs of the 
community focusing on the foundation development of stability 
and sustainability of the energy, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น       3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 

  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การ
พัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอน
และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 
หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิง
พาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
  Meaning, importance, composition, theory of creativity. The 
development of creative thinking towards innovation. Design 
concepts, thinking process and writing an operation plan. Apply 
appropriate application of technology. Adding value and developing 
products creatively. Learning principles of creative management, 
intellectual property, and commercialization as well as developing 
creative thinking to solve problems that occur within the local 
community, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร             3 (1-2-6) 
      Conscious mind and Traffic Discipline 

  ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้น
ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมิน
พฤติกรรมการขับขี่จิตส านึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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  Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle 
inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, 
safe driving practice, analyze driving behavior, examination and 
evaluation of driving behavior, Consciousness in traffic safety, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต             3 (1-2-6) 
      Computer Skills in Dynamic World 

  องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ 
การน าเสนอผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดความ
ต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   ทักษะการค้นคืน
สารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ  การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยี
ส ารสน เทศอย่ า งสร้ า งสร รค์ พร้ อมทั้ ง ฝึ กปฏิบั ติ โ ปรแกรมทา งด้ าน
ระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า ตารางการค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
  Essential elements of information and communication 
technology, the use of information and communication technologies, 
reporting, creating spreadsheets, presentations, communication and the 
effectively uses of information technology and modern communication 
as well as investigation of the law relating to the use of the computer 
and information technology,  ethics and the health of computer users, 
critical thinking skills to use technology and the creatively use of 
information technology including the practice in operating system 
program, data searching, word processor program, spreadsheet and the 
presentations. Practicing the operating system program data query, word 
processing, spreadsheet and presentation, computer application to 
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relate with the changes in dynamic world, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ              3 (1-2-6) 
   Life and Health 

  ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร 
อาหาร โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การ
บริโภคอาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรม
บริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและ
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผน
ไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการ
ดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
  The origin and evolution of life, contraception, sex 
education, drugs, herbs, food, nutrition, the relationship of food and 
nutrition to humans, food consumption in the balance, food 
sanitation, nutritional status, consumption behavior, environment 
and factors affecting health, care promotion and health risks, holistic 
health care with traditional medicine, national health security, 
methods for adult and gerontological nursing, resuscitation, 
approaches of care for disaster victims, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน  

1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา       ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
5501107    เคมีวิศวกรรม             3 (3-0-6) 
    Engineering Chemistry  

พ้ืนฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ 
สมบัติพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของ
แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุล
ไอออน 

Fundamentals of atomic theory and electron configurations of atoms, 
stoichiometry, periodic properties, representative element, non-metals and 
transition metals, chemical bonds, properties of gases, solids, liquids and 
solutions, chemical equilibrium and chemical kinetics and ion balance. 

5501108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม        1 (0-3-0) 
  Engineering Chemistry Laboratory 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนพร้อม : 5501107 เคมีวิศวกรรม   

  เทคนิคพ้ืนฐานในการทดลองเคมี เทคนิคการชั่งสารและการตวงและวัด
สารละลาย สารเคมีและการเตรียมสารละลาย  ปริมาณสัมพันธ์ ปฏิกิริยาของทองแดง
และสารประกอบของทองแดง การหาค่าคงที่ของแก๊ส  โครงสร้างผลึก ปฏิกิริยาผันกลับ
และสมดุลเคมี ตัวชี้วัดกรด-เบส ไฮโดรไลซิสของเกลือ 

Basic techniques in chemistry experiments, techniques for weighing 
and dosing and measuring solutions, chemicals and solution preparation, 
relative quantity, reaction of copper and its compounds, determination of 
the gas constant, crystal structure, reverse reactions and chemical balance, 
acid-base indicators, hydrolysis of salts. 

5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน      3 (3-0-6) 
  Physics for Energy Engineering  

  เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน งานและความร้อน 
กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น กฎของแอมแปร์ แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับ  
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  Vector, Force and motion, Momentum and energy, Work and heat, 
Introduction to fluid mechanics, Introduction to thermodynamics, Ampere’s 
low, Voltage, electric current and Power, Introduction to electronics, Direct 
current circuits analysis and alternative current circuits analysis. 

5501111  คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 1      3 (3-0-6) 
Energy Engineering Mathematics 1     

พีชคณิตเวกเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาค่าอนุพันธ์ และการ
อินทิเกรตของตัวแปรค่าจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์และการน าไปใช้งาน เทคนิคการ
อินทิเกรต อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม  

Limits and continuity of functions, introduction to differential equations 
and their applications, differentiation and integration of real-valued and vector-
valued functions of a real variable and their applications, introduction to linear 
integrals, and its applications, engineering applications. 

5501112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 2       3 (3-0-6) 
Energy Engineering Mathematics 2     

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501111 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 1  
  การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ สมการอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่งและสอง สมการอนุ
พันธเชิงเส้นเอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เป็นคาคงตัว สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนไม่เอกพันธที่
มีสัมประสิทธิ์เป็นคาคงตัว การแปลงของลาปลาซ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชัน พิกัดเชิงขั้ว และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 

Applications of derivative, 1st and 2nd order of ordinary differential 
equation, Laplace transformation, Taylor series expansions of elementary 
functions, Polar coordinates and applications. 

 
1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
5541102 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และวิชาชีพวิศวกรรม   3 (3-0-6) 
  Occupational Health, Safety, Environment and Engineering Profession 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ภาวะและชนิด
ของภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โรคจากการประกอบอาชีพ การยศาสตร์ อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ การปฐม
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พยาบาล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการท างาน 
กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Introduction to occupational health and safety at work, Conditions and 
types of environmental pollution, Prevention and control of pollution from the 
working environment, Occupational diseases, ergonomics, occupational accidents, 
first aid, personal protective equipment, Investigation and analysis of work 
accidents, Laws and regulations related to professional ethics. 

5541501 เขียนแบบวิศวกรรม       3 (2-2-5) 
  Engineering Drawing 

อุปกรณ์เขียนแบบและมาตรฐานงานเขียนแบบ หลักการฉายภาพและเขียนภาพฉาย
ตั้งฉาก  การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค  การขึ้นรูปสามมิติชิ้นงานและงาน
แบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การก าหนดขนาด การเผื่อขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  
ระบบงานสวมประกอบ การเขียนภาพตัด ภาพช่วย การก าหนดความหยาบของผิวงาน  และ
การจัดท าตารางรายการวัสดุ 

The standard of engineering drawing, Drawing instruments, Orthographic 
projection and drawing, Isometric and oblique sketching, Computer-aided drawing 
and three-dimensional parts modelling, Dimensioning, fitting and tolerance, Parts 
assembling, Section and Auxiliary views Drawing, Surface roughness, Compiling a 
list of bill of materials.  

5541506 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิศวกรรม    3 (2-2-5) 
  Package Software for Engineering 

  การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรม
น าเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานด้วย
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การเขียนโปรแกรมเพ่ือติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก โครงงานประยุกต์ใช้
งานทางอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น 

Using a word processor, Using a spreadsheet program, Using a 
presentation program, Using Digital Media Creation, Programs online collaboration, 
Basic computer programming, Flowchart, Programming the operation control with 
application software, Programming to contact external devices, Projects for 
Industrial application and local communities. 
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5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม        3 (3-0-6) 
  Engineering Mechanics  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 
  บทน าเรื่องกลศาสตร์ ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง จุด
เซ็นทรอยด์ และโมเมนต์ของความเฉื่อย จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 

Introduction of mechanics, Force systems, Resultants, Equilibrium of 
particles and rigid bodies, Centroid and moment of inertia, Kinetics and 
kinematics of particles and rigid bodies, Newton’ s laws of motion, Work and 
energy, Impulse and momentum. 

5541505  วัสดุวิศวกรรมส าหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม    3 (3-0-6) 
  Engineering Materials for Energy and Environment  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
ศึกษาสมบัติและประยุกต์ใช้วัสดุหลักทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิก 

และวัสดุผสม การทดสอบหาสมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง และสมบัติทาง
ความร้อนของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมในงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้วัสดุในเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Study properties and applications of key engineering materials such as 
metals, polymers, ceramics and composites, mechanical properties testing, 
Electrical properties, optical properties and thermal properties of materials, 
Choosing the right materials for energy and environment and application of 
materials in energy and environmental technology. 

5542505 กลศาสตร์วัสดุ        3 (3-0-6) 
  Mechanics of Materials  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม  
แรงภายในและพ้ืนฐานของความเค้น  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ

ความเครียด  กฎของฮุค ความเค้นและความเครียดในแนวแกน  เกณฑ์การวิบัติของวัสดุ  
การบิด  ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน  โมเมนต์ดัดและความเค้นเฉือน 
ความเค้นในภาชนะความดัน  ความเค้นรวมและการวิเคราะห์ความเค้น วงกลมของมอร์ 
การโก่งงอขอคาน การโก่งเดาะของเสา  

Internal forces and stresses, stresses and strains relationship, 
Hooke's law, axial stresses and strains, failure criterion, torsion, shear force 
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and bending moment diagrams, bending moment and shear stress, stresses 
in pressure vessels, combined stresses, Mohr's circle, deflection of beams, 
buckling of columns. 

5542506 อุณหพลศาสตร์        3 (3-0-6) 
  Thermodynamics 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน  
ค าจ ากัดความทางอุณหพลศาสตร์ การถ่ายโอนพลังงานและการวิเคราะห์

พลังงานเบื้องต้น สมบัติของสารบริสุทธิ์ กระบวนการเปลี่ยนสถานะของสาร งานและ
ความร้อน กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์และการ
วิเคราะห์พลังงานส าหรับระบบปิดและระบบเปิด กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และ
การประยุกต์ เอนโทรปี วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรก าลังและวัฏจักรการท าความ
เย็น แก๊สผสมระหว่างแก๊ส-ไอและแผนภาพโซโครเมตริก ปฏิกิริยาเคมีการเผาไหม ้

Definitions of thermodynamics, Energy transfer and preliminary 
energy analysis, Properties of pure substances, Phase-change or boiling 
process, Work and heat, Zero law of thermodynamics, The first law of 
thermodynamics, Energy analysis for closed systems and open systems, The 
second law of thermodynamics and its applications, Entropy, 
Thermodynamic cycles, Power cycle and cooling cycle, Gas-vapor mixtures 
and psychrometric diagrams, Combustion chemical reaction 

5542507 กลศาสตร์ของไหล       3 (3-0-6) 
  Fluids Mechanics  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 
คุณสมบัติของไหล ของไหลสถิต การลอยตัว จลศาสตร์ของการไหลที่อัดตัวไม่ได้

และไม่มีความหนืด การไหลที่อัดตัวไม่ได้และมีความหนืด สมการโมเมนตัมและพลังงาน 
สมการการไหลอย่างต่อเนื่อง สมการแบร์นูลลี สมการโมเมนตัมและแรงที่เกิดจากการ
ไหล การไหลของของไหลภายในท่อ การไหลในทางน้ าเปิด การวัดค่าของของไหล  
เครื่องสูบน้ า เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 

Fluid properties, Fluid static, Buoyancy, Kinematics of 
incompressible and inviscid flow, Incompressible and viscous fluid flow, 
Equation of continuity, Bernoulli equation, Momentum equation and forces 
in fluid flow, Fluid flow in pipe, Flow in open channels, Fluid measurement, 
Water pump, Solar water pump. 
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5542508 กระบวนการผลิต      3 (3-0-6) 
  Manufacturing Process 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เช่น การหล่อ การขึ้นรูป การขึ้น
รูปโดยการใช้เครื่องจักรกล และการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตและ
วัสดุ ต้นทุนกระบวนการผลิตเบื้องต้น การควบคุมและการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน 

Theories and principles of manufacturing processes such as casting, 
forming, mechanization and welding, Relationship between manufacturing 
processes and materials, Initial production cost, Control and improvement 
of production processes, Basic maintenance of machines, Occupational 
health, safety and work environment 

5542601 วิศวกรรมไฟฟ้า       3 (2-2-5) 
  Electrical Engineering 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

  ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การแปลงกระแสไฟฟ้าสลับและการแปลง
กระแสไฟฟ้าตรง ระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟส ระบบไฟฟ้าสามเฟส แนะน าเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า กฎหมาย
มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป การ
ควบคุมมอเตอร์ สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุมการท างานของมอเตอร์ การต่อสายไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ การอ่านแบบและเขียนแบบในงานไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า การต่อ
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การต่อวงจรเต้ารับ การตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

Principles of electrical and power electronic, AC to DC convertor, 
single phase and three phase electrical power system, introduction to 
electrical machinery generators and motors, electrical instruments, 
electrical safety standards regulation, general electrical equipment, motor 
control, symbol and circuit diagram, electrical wire connection, basic to 
read wiring diagrams and electrical drawing, lighting circuits connections, 
socket connection, inspection and testing of electrical equipment. 
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5541701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน      1 (0-3-0) 
  Basic Engineering Laboratory 

ทฤษฎี : รายละเอียดเครื่องวัดประเภทต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม เช่น เวอร์
เนียร์ ไมโครมิเตอร์ งานกลึง การลับมีดกลึงและวัสดุที่ใช้ งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว 
กลึงผ่าฉาก กลึงเซาะร่อง กลึงเกลียวนอกและใน งานเชื่อมไฟฟ้าและงานเชื่อมก๊าซชนิด
ต่าง ๆ องค์ประกอบงานเชื่อม วิธีการใช้งาน ความปลอดภัย การบ ารุงรักษา การเชื่อม
โลหะประเภทนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อลูมิเนียม ทองเหลือง และ สเตนเลส ฯลฯ 

ปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติการอ่านเครื่องมือวัดทุกชนิดโดยให้สอดคล้องกับทฤษฎี 
ปฏิบัติงานกลึง งานไส การลับมีดกลึงและมีดไส ฝึกการเชื่อมไฟฟ้าและก๊าซตามทฤษฎีที่
ได้ศึกษาและฝึกเชื่อม ใช้เครื่องมือขั้นสูงในงานเชื่อม 
  Theory: Ruler, Vernier caliper, micrometer, Machine tool, i.e., Cutting 
machine, Lathing machine, die ad tap, Sharpening drill bits and Lathe knife, 
Electric welding, Gas welding, Safety and Maintenance. 
  Practice: Ruler, Vernier caliper, micrometer, Machine tool, i.e., 
Cutting machine, Drilling machine, die ad tap, Sharpening drill bits and Lathe 
knife, Welding practice. 
 

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
5542102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลังงาน    3 (3-0-6) 
  English for Energy Engineer 

  บทน าภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลังงาน สถานการณ์พลังงานของประเทศ
ไทยและของโลก ความหมายและเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ า พลังงานชีวมวล เป็นต้น การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
และโรงงานอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงานของวิศวกรพลังงาน ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างานและสัญลักษณ์ต่าง ๆ สุขอนามัยในสถานประกอบการ  

Introduction of English for energy engineers, Energy situation of 
Thailand and the world, Definition and technology in renewable energy 
such as solar energy, wind power, hydroelectric power, biomass energy, 
Energy conservation in buildings and industry, The effects of climate change 
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and the environment in the current situation, Introduction of Energy 
management system standards ( ISO50001) , English for energy engineer’ s 
job applications, English about work safety and symbols, hygiene in the 
workplace.  

5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล          3 (3-0-6) 
  Mechanics of Machinery   

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542505 กลศาสตร์วัสดุ  
กลไกต่าง ๆ และการวิเคราะห์การขจัด ความเร็วและความเร่งของชิ้นส่วนของ

กลไก การวิเคราะห์แรงและการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นในเครื่องจักรกล การถ่วงให้เกิดดุลใน
มวลที่หมุนและในมวลที่เคลื่อนที่กลับไปกลับมา 

Mechanisms and the analysis of displacements, velocity and 
acceleration of their members, analysis of forces and motions in machines, 
balancing of rotation and reciprocation masses. 

5542510 การถ่ายเทความร้อน      3 (3-0-6) 
  Heat Transfer 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542506 อุณหพลศาสตร์ 
รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อน การพาความร้อน  การแผ่

รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน  การ
แผ่รังสีของวัตถุด า การเดือดและการควบแน่น การถ่ายเทความร้อนในการอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

Heat transfer mechanisms, Conduction, Convection, Radiation, Heat 
transfer applications, Heat exchanger, Blackbody radiation, Boiling and 
Condensation, Heat transfer in solar drying. 

5542511 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ   3 (2-2-5) 
  Computer Aided Engineering and Computer Aided Design 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5541501 เขียนแบบวิศวกรรม 
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม  

วิธีการเชิงตัวเลขแบบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการถ่ายเทความ
ร้อน การไหล ความเค้น และการสั่นสะเทือน เป็นต้น  จุดวิกฤติของระบบ และการหา
จุดที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลของผลลัพธ์ในงานทาง
วิศวกรรม 
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Use of computer for design and analysis of engineering problems, 
finite elements methods and their applications to engineering problems 
such as heat transfer, fluid flow, stress analysis and vibration problems, etc., 
critical point of problem and optimization techniques, technical data 
analysis and engineering results presentation. 

5543513 การท าความเย็นและปรับอากาศ     3 (3-0-6) 
  Refrigeration and Air-Conditioning 

วิชาบังคับก่อน : 5542506 อุณหพลศาสตร์  
ความรู้พ้ืนฐานของการท าความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะการท าความเย็น 

ความเป็นมาของระบบท าความเย็น วัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดไอ วัฏจักรการท า
ความเย็นแบบดูดกลืน คุณสมบัติอากาศ คอยล์เย็นและการลดความชื้น อุปกรณ์หลัก
และวิธีการเลือกอุปกรณ์แต่ละชนิดในระบบท าความเย็นแบบอัดไอ สารท าความเย็นและ
การเลือกชนิดของสารท าความเย็น การค านวณภาระการท าความเย็นในระบบท าความ
เย็น การปรับอากาศเพ่ือความสุขสบาย การค านวณภาระการท าความเย็นในระบบปรับ
อากาศ การออกแบบท่อส่งลมเย็นและการเลือกพัดลม การออกแบบกระจายลม การ
ออกแบบระบบท่อน้ าเย็นและการเลือกปั๊มน้ า 

Fundamentals of refrigeration and the coefficient of performance, 
COP, of a refrigerator, History of the refrigeration cycle, Vapor compression 
refrigeration cycle, Absorption refrigeration cycle, Properties of air, 
Evaporator coil and dehumidification process, Types of equipment in a 
vapor compression refrigeration system, Refrigerant and selection of 
refrigerant type, Calculation of the cooling load in the refrigeration system, 
Air conditioning for comfort, Calculation of the cooling load in the air 
conditioning system, Cold air duct design and fan selection, Design air 
distribution, Design cold water piping system and water pump selection. 

5543515   พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม    3 (3-0-6) 
  System dynamics and Control 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 

องค์ประกอบและสมการพ้ืนฐานของระบบ การสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์
ของระบบเชิงเส้น เช่น ระบบมวล-สปริง-ตัวหน่วง  ระบบไฟฟ้า  ระบบของเหลว  ระบบ
ความร้อน  การตอบสนองทางพลวัตของระบบอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และอันดับสอง  
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ความหน่วงของระบบ  ความถี่ธรรมชาติ เสถียรภาพของระบบ  การออกแบบและ
ปรับปรุงสมรรถนะของระบบควบคุม การวิเคราะห์พลศาสตร์ของระบบในโดเมนความถี ่

System components and Fundamental Equation of problems, 
mathematical modeling of linear systems i.e., mass-spring-damper system, 
electrical system, liquid and thermal system, Dynamics system response of 
1st and 2nd order differential systems, Damping of system, System stability, 
System performance design and improvement, system analysis in frequency 
domain methods. 

5544514  ระบบควบคุมขั้นสูงและอุปกรณ์อัจฉริยะ    3 (3-0-6) 
Advanced Control System and Smart Devices 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5543515 พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม 

ทฤษฎีระบบควบคุมขั้นสูง การควบคุมแบบคงทน และแบบปรับตัว ปัญญาเชิง
ค านวณ การแสวงหาและการจัดเก็บข้อมูล ระบบฝังตัว อุปกรณ์และตัวขับเร้า  องค์รวม
ของระบบควบคุม  การออกแบบระบบชาญฉลาด 

Advance Control Theory, Robust and Adaptive control, Computational 
Intelligence, Data Acquisition, Embedded System, Devices and Actuator, Control 
System Integration, Design of Smart System 

5544515  การออกแบบเครื่องจักรกล        3 (3-0-6) 
  Machine Design 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501103 กลศาสตร์วัสดุ 
หลักการเบื้องต้นของการออกแบบทางเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีของ

ความเสียหาย การกระแทก ความล้า การออกแบบชิ้นส่วนต่าง  ๆ ของเครื่องจักรกล 
ได้แก่ หมุดย้ า สกรู ตัวยึด สลัก เพลา สปริง สกรูก าลัง คัปปลิ้ง และอ่ืน ๆ และโครงงาน
การออกแบบ 

Fundamentals of mechanical design, Properties of materials, Theories 
of failure, Impact, Fatigue, Design of simple machine elements, rivets, screw 
fasteners, keys and pins, shafts, springs, power screws, coupling, etc., Design 
project. 
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5544516 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง     3 (3-0-6) 
  Power Plant Engineering 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542506 อุณหพลศาสตร์  
พ้ืนฐานเทอร์โมไดนามิกส์ ค่าไฟฟ้าส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้ากังหันไอ

น้ า เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ เครื่องก าเนิดไอน้ า กังหันไอน้ า เครื่องขับก าลังด้วยกังหันไอ
น้ า ระบบคอนเดนเสตน้ าป้อนและน้ าหล่อเย็น โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม 
ระบบผลิตพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

Fundamental of thermodynamics, Electricity cost for industry, Steam 
power plant, Fuel and combustion, Steam generator, Steam turbine, Turbine 
prime mover, Condensate-feed water and cooling water system, Gas turbine 
and combined power plant, Renewable energy power plants, Economics 
analysis of solar PV power plant. 

5543702     ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน  1                                          1 (0-3-0) 
                    Energy Engineering Laboratory  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5541504 วัสดุวิศวกรรม และ 5542510 การถ่ายเทความร้อน 
การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ เช่น ความต้านทานแรงดึง ความต้านทาน

แรงกระแทก ความแข็งแบบบริเนลล์ รอกเวลล์ วิกเกอร์ส การทดสอบทางกลศาสตร์ของ
ไหล ได้แก่ การวัดความเร็วของของไหล การวัดแรงกระแทกของของไหล การไหลภายใน
ท่อ การสูญเสียภายในท่อ การหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง การถ่ายเทความร้อนแบบ
ต่าง ๆ เช่น การน าความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน  การศึกษา
ระบบท าความเย็นในระบบปิด และระบบปรับอากาศ 

Laboratory on material properties testing such as tensile test, 
impact test, hardness test, Laboratory on fluid mechanics such as fluid flow 
measurement, flow of fluid in pipes and loss, Laboratory on thermal energy, 
different types of heat transfer include thermal conduction, convection and 
heat radiation, air conditioning and cooling system.  
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5543703       ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2                                         1 (0-3-0) 
                   Energy Engineering Laboratory 2 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5543401 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานใน
อาคาร หรือ 5543402 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม   

การใช้เครื่องมือวัดทางพลังงาน เครื่องวัดคุณภาพและก าลังไฟฟ้า วัดค่ารังสี
อาทิตย์ วัดค่าความร้อนเชื้อเพลิงชีวมวล ฯลฯ การสมดุลของเพลาเครื่องจักรกลพลังงาน  
การแปรรูปพลังงานจากแสงอาทิตย์และลม แผงเซลล์รังสีอาทิตย์ กังหันลม แบตเตอรี่  
มอเตอร์ไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าและการควบคุม  

Energy Instrument, Electric power and power quality measurement, 
Solar measurement, Thermal of biomass etc., Energy machine balancing 
and alignment, Solar and wind conversion, Photovoltaic panel, wind 
turbine, batteries, electric motors in electric vehicles and controls 

5544201  ผู้ประกอบการด้านพลังงาน      2 (1-2-3) 
Energy Entrepreneur 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

แนวโน้มธุรกิจพลังงานในอนาคต  โอกาสทางเศรษฐกิจและตัวขับเคลื่อน
นวัตกรรมส าหรับภาคพลังงาน  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางพลังงาน  การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านพลังงาน  ตัวกลางนวัตกรรมและการระดมทุนด้านนวัตกรรม  
การประเมินความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นธุรกิจพลังงาน  การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใน
ภาคพลังงาน  การวิเคราะห์ทางการเงินและการท าการตลาดแบบดิจิทัล  การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคพลังงาน  การเป็นผู้ประกอบการพลังงาน  แผนธุรกิจพลังงาน
และการน าเสนอ  การจัดท าแผนธุรกิจส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานหรือส าหรับ
องค์กรเดิมที่มอียู่    

Future energy business trends, Economic opportunities and 
innovation drivers for the energy sector, Energy inventing and innovation, 
Energy intellectual properties management, Innovation intermediaries, and 
Innovation funding, Evaluate the feasibility of starting a new energy business, 
Seeking business opportunities in the energy sector, Financial analyst and 
digital marketing, Human resources management in energy sector, Energy 
entrepreneurship, Energy business plan and pitch, Develop a business plan 
for an energy startup business or for an existing energy organization.  
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5544902 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน     3 (1-4-4) 
  Energy Engineering Project 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ให้เรียนในชั้นปีที่ 3 และอยู่ในดุลพินิจของสาชาวิชา 
การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง ความรู้ทางสถิติในงานทางวิศวกรรม 

ตัวแปรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอยเชิงเส้น การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ  ท าการศึกษาพัฒนาและออกแบบ
โครงงานด้านวิศวกรรมพลังงานหรือที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของนักศึกษาหรือตามที่
ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา การเสนอโครงร่างโครงงาน การเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และต้องสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 

Experimental design and analysis, statistic in engineering, variables 
and sampling, hypothesis testing, analysis of variance, linear regression, 
statistical process control, study, develop and design an energy engineering 
or related project based on student interests or as assigned by a project 
advisor, project outline writing a complete report and must take an oral 
examination to the Thesis Examination Committee 

5544903 สัมมนาและการแสดงผลงานทางวิศวกรรมพลังงาน  1 (0-2-1) 
  Seminar and exhibition on Energy Engineering 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5544902 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 

การน าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ศึกษาผลกระทบของงานทาง
วิศวกรรมพลังงานต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การอภิปราย วิเคราะห์และ
น าเสนอผลงาน การจัดสัมมนาและน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางพลังงาน นวัตกรรม หรือ
ผลงานวิจัยด้านพลังงาน  

Utilizing invention and innovation, study the impact of energy 
engineering work on society, culture and environment. discussion, analysis 
and presentation, seminars and presentation of energy inventions, 
innovations or energy research results.  
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3) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
5542603 การออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน   3 (2-2-5) 

Electrical System Design from Alternative Energy 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

มาตรฐาน ความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟ้า ข้อก าหนด 
กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบ
เชื่อมต่อสายส่งและไม่เชื่อมต่อสายส่ง ข้อก าหนดการเดินสายไฟฟ้า และรางเคเบิ้ล การ
ออกแบบระบบพ้ืนฐาน การค านวณและการประมาณโหลด การออกแบบวงจรมอเตอร์ 
โหลดและสายป้อน ระบบไฟฟ้าก าลังฉุกเฉิน การค านวณกระแสลัดวงจร ระบบการต่อลง
ดินส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า การออกแบบและการติดตั้งตูควบคุมไฟฟ้า กรณีศึกษาของ
การออกแบบระบบไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร  
  Safety in electrical design and installation, regulations and rules 
related to off grid alternative energy and on grid alternative energy, electrical 
wires and cables, raceways, basic design concepts, load calculation, motor 
circuit design, load feeder and main schedule, emergency power systems, 
short circuit calculation, grounding systems for electrical installation, design 
and Installation of electric control cabinet, case study of the design of a 
rooftop solar power system 

5543305 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน   3 (3-0-6) 
  Energy Storage Technologies and Applications 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

หลักการพ้ืนฐานของการเก็บสะสมพลังงานความร้อน ไฟฟ้า และพลังงานศักย์ 
เทคโนโลยีของระบบเก็บกักพลังงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัด
ของระบบการประยุกต์ใช้งานในระบบพลังงาน การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้งาน
ในระยะยาวโดยพิจารณาจากราคา แรงขับเคลื่อนด้านการตลาด และความปลอดภัย 

Basic principles of storage of heat, electricity and potential energy, 
Various technologies of energy storage systems are available, analysis of 
potential and limitations of application systems in energy systems, 
Estimating the possibility of long-term use based on price Marketing driving 
force and safety 
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5543306  เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และลม    3 (3-0-6)  
  Solar and Wind Energy Technology 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ศักยภาพของการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ของภูมิภาคต่าง ๆ ความรู้

เกี่ยวกับการลักษณะทั่วไปการก าเนิดของดวงอาทิตย์ ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์กับ
โลก ต าแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า ประเภทของรังสีอาทิตย์ การวัดและการ
วิเคราะห์รังสีดวงอาทิตย์ การสะท้อนและการดูดกลืน การประยุกต์ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปแบบความร้อนและการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบไฟฟ้า 
ระบบยานยนต์ไฟฟ้า การออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พลังงานลม ศักยภาพและสถานะภาพของการใช้พลังงานลมในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก หลักการและเทคโนโลยีของกังหันลม ประเภทและส่วนประกอบของ
กังหันลมและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
  The potential of taking advantage of solar energy of various regions, 
Knowledge of general characteristics of the origin of the sun, The 
relationship of the sun and the earth, position of the sun in the sky, type 
of solar radiation, measurement and analysis of solar radiation, reflection 
and absorption, The application of solar energy in the form of heat and the 
application of solar energy in the form of electricity, electric vehicle system, 
Designing an electric power generation system from PV program, tools and 
equipment maintenance, Basic knowledge of wind energy, Potential and 
status of wind energy use in Thailand and various regions of the world, 
Principles and technologies of wind turbines, Types and components of 
wind turbines and wind power generation. 

5543307  เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ    3 (3-0-6) 
  Biofuel and Biochemistry Technology 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวมวล ศักยภาพของชีวมวลที่จะใช้เป็นพลังงาน 

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวลแข็ง ชีวมวลเหลว ก๊าซชีวภาพ และขยะ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตพลังงานทดแทน ความมั่นคงและยั่งยืนทาง
พลังงานชีวมวล  การประยุกต์ใช้ชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงานทางด้านไฟฟ้าและความร้อน 
การน าพลังงานกลับมาใช้ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน การส่งเสริมและ
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พัฒนาพลังงานชีวมวล การผลิตพลังงาน การตรวจวัด และวิเคราะห์สมบัติทางวัสดุและ
ทางความร้อนของชีวมวลแข็ง ชีวมวลเหลว และก๊าซชีวภาพ 

Introduction to biomass, The potential of biomass to be used as 
energy, Energy production technology from solid biomass, liquid biomass, 
biogas and waste, Feasibility study of renewable energy production projects, 
Application of biomass for electricity and thermal power generation energy 
recovery investment suitability analysis Promotion and development of 
biomass energy, Energy production, measurement and analysis of material and 
thermal properties of solid biomass, liquid biomass and biogas. 

5543308 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน    3 (3-0-6) 
          Solar Cells and Applications 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน ทฤษฎีเบื้องต้นของสารกึ่งตัวน าและรอยต่อพี-เอ็น 

ทฤษฎีเซลล์แสงอาทิตย์ ปรากฏการณ์โฟโตโวลทาอิค การก าหนดลักษณะเฉพาะของ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ วัสดุและเทคโนโลยี การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ภายใ ต้
บรรยากาศโลก การหาขนาดและการค านวณทางเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างของการ
ประยุกต์ใช้งาน  

Concepts of energy conversion, Basic semiconductor theory and PN 
junctions, Photovoltaic effect, solar cell characteristics, materials and 
technology, Terrestrial application of solar cells, dimensioning and economic 
consideration, examples of applications.  

5543309 กระบวนการอบแห้งอาหารและเมล็ดพืช    3 (3-0-6) 
                    Food and Grain Drying Process 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
คุณสมบัติของอากาศชื้น ความชื้นสมดุล คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอาหารและ

เมล็ดพืช ระบบอบแห้ง การวิเคราะห์การอบแห้ง  การอบแห้งเมล็ดเดี่ยว การอบแห้งชั้น
บาง การอบแห้งแบบชั้นหนา การวิเคราะห์การอบแห้งอาหาร การอบแห้งแบบชั้นเมล็ด
พืชนิ่ง และชั้นเมล็ดพืชเคลื่อนที่  

Moist air properties, Equilibrium moisture contents, Thermo-physical 
properties of food and grains, Grain drying systems, single-kernel, thin layer, 
and deep-bed grain drying, Analysis of food drying: fixed-bed and moving-
bed drying,  
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5543310 เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล    3 (3-0-6) 
Technology of Solid Fuels and Biomass Combustion 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

  อธิบายอุณหพลศาสตร์ของการเผาไหม้ กลไกการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีว
มวล ตั้งแต่กระบวนการไล่ความชื้นจนถึงการเผาไหม้อนุภาคคาร์บอน เทคโนโลยีการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงแข็งแบบต่าง ๆ เช่น แบบเบดอยู่กับที่ แบบแขวนลอย แบบฟลูอิไดซ์เบด 
เป็นต้น อธิบายถึงกลไกการปล่อยมลพิษและวิธีการควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงชีวมวล การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลจาก
กรณีศึกษา 

  Explain the thermodynamics of combustion, Mechanism of solid-
fuel and biomass combustion, the dehumidification process to combustion 
of carbon particles, Various solid-fuel combustion technologies such as 
fixed bed, suspension, fluidized bed, Describe emissions mechanisms and 
pollution control methods from biomass combustion, Analyze problems 
occurring from the combustion of biomass fuel from a case study. 

5543311   การเปลี่ยนชีวมวลเป็นพลังงาน      3 (3-0-6) 
Bio-energy Conversion 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
   แนวความคิดเกี่ยวกับการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงาน การใช้ประโยชน์จาก
ชีวมวลในการน าไปเป็นเชื้อเพลิง กระบวนการแปรสภาพชีวมวลทางกายภาพ ทางเคมี
ความร้อนและทางเคมีชีวภาพ เช่น การลดความชื้น การลดขนาด การเพ่ิมความ
หนาแน่น การเผาไหม้ ไพโลไรซิส แก๊สซิฟิเคชัน ลิควิแฟกชัน กระบวนการหมัก และการ
เปลี่ยนแปลงของเสียจากทางการเกษตรเพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงาน (เชื้อเพลิง) ทางเลือก 
การหมักเอทานอล การผลิตไบโอมีเทน  

  The concept of converting biomass to energy, Utilization of 
biomass as a fuel, The physical, thermochemical, and biochemical biomass 
transformation processes such as dehumidification, size reduction, density 
increase, combustion, pyrolysis, gasification, liquefaction, The fermentation 
process and the conversion of agricultural waste to alternative (fuel) energy, 
Ethanol fermentation and bio-methane production. 
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5543401 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร   3 (3-0-6) 
  Energy Conservation and Management in Buildings 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในอาคาร เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
เครื่องมือวัดทางความร้อน มาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้าก าลัง 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ าและพัดลม ระบบกรอบอาคาร ระบบ
ปรับอากาศและท าความเย็น เป็นต้น อุปกรณ์และเทคโนโลยีส าหรับอนุรักษ์พลังงานใน
อาคาร การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติการจัดท ารายงานการจัดท ารายงานการ
จัดการพลังงานส าหรับอาคารควบคุม ปฏิบัติการตรวจวัดประสิทธิภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
อาคาร 

Knowledge of energy, Laws on energy conservation in designated 
factories and designated buildings, Electrical measurement, Thermal 
measurement, Energy conservation measures in buildings, power system, 
lighting systems, electric motors, water pumps and fans, building envelope 
system, Air conditioning and refrigeration systems, Equipment and 
technology for energy conservation in buildings, Economic analysis, Report 
of energy management in buildings, performance measurement of device 
in buildings. 

5543402 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
  Energy Conservation and Management in Industry 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน
ประจ าปี เครื่องมือตรวจวัดพลังงานทางไฟฟ้าและความร้อน การส ารวจ ตรวจวัดและ
ประเมินการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มอเตอร์ 
ระบบอากาศอัด เครื่องสูบน้ าและพัดลม ระบบไอน้ า การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ประโยชน์ เตาอุตสาหกรรม ระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศ เป็นต้น การ
วิเคราะห์ผลประหยัดทางด้านพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 
  Basic principles of energy conservation and management in the 
industry, Energy Conservation Promotion Act, Preparation of annual energy 
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management reports, Electrical and thermal energy measurement 
instruments, Surveying, measuring, and estimating energy consumption in 
industrial plants such as lighting systems, motors, compressed air systems, 
water pumps and fans, steam systems, waste heat recovery industrial 
furnace refrigeration and air conditioning systems, etc. Analysis of energy 
savings and economics. 

5543403 การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง    3 (3-0-6) 
  Energy Management in Transportation 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในระบบขนส่งใน
ภาคอุตสาหกรรม ข้อก าหนดของรัฐบาล องค์ประกอบการขนส่ง การบริการการขนส่ง 
เศรษฐศาสตร์ การขนส่ง ต้นทุนและราคา การประเมินโครงการ การใช้พลังงานในการ
ขนส่ง ประสิทธิภาพเชิงพลังงานของระบบต่าง ๆ การวัดและแนวทางของการประหยัดที่
สอดคล้องกับด้านวิศวกรรม การจัดการขนส่งและระบบจราจร เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 

Energy Management in Transportation Study and analysis of fuel 
types used in industrial transportation systems Government requirements 
Transportation components, Transportation services, Economics 
Transportation, costs and prices, Project evaluation Energy consumption in 
transportation, Energy efficiency of various systems, Measurements and 
approaches to engineering aligned savings, Transportation and Traffic 
Management Electric Vehicle technology 

5543601 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า     3 (3-0-6) 
  Electrical Machine Design 
  วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5542601 วิศวกรรมไฟฟ้า 

การออกแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับเครื่องจักรกล เช่น การพัฒนาความ
เข้าใจความสัมพันธ์ของ ขนาดและพิกัดของเครื่องจักรกล การแนะน าหลักการและ
เทคนิคของการออกแบบการพันอย่างเหมาะสม เทคนิคการออกแบบเครื่องจักรกลแบบ
แม่เหล็กถาวรและการค านวณค่าความเหนี่ยวน า 

Electromagnetic design of rotating machines, such as to develop an 
understanding of the relationship between dimensions and rating of 
machines, to introduce the optimal principles and techniques of winding 
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design, to develop techniques for the design of permanent magnet 
machines, and to calculate representative winding reactance 

5543902 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน     3 (3-0-6) 
  Special Problem in Energy Engineering 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

ศึกษาและวินิจฉัยปัญหาเฉพาะด้านเกี่ยวกับวิศวกรรมพลังงาน ประเด็นปัญหา
สามารถศึกษาวิจัยและสรุปได้ผลส าเร็จภายใน 1 ภาคการศึกษา 

Study and diagnose specific problems related to energy engineering, 
Problems can be studied, researched and concluded successfully within 1 
semester. 

 
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
5544801 การเตรียมความพร้อมฝึกสหกิจศึกษา     1 (0-2-1) 
  Pre-Co-Operative Education 

เงื่อนไข  : เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
  หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิศวกรรมพลังงานในรูปแบบของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน อาชีพวิศวกรรมพลังงาน ความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน 

Principles, concepts and processes of professional experience in 
energy engineering in the form of cooperative education, relevant rules and 
regulations, Basic knowledge and techniques for applying for a job energy 
engineering career Fundamentals of Operations Occupational ethics, 
communication, human relations in working with colleagues, Personality 
development for working in the workplace Quality management in the 
workplace Techniques for writing reports and presenting projects 
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5544802 สหกิจศึกษา        6 (600)  
  Co-Operative Education 

เงื่อนไข  :  ผ่านวิชาบังคับและเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  โดยนักศึกษาสามารถ
ลงฝึกสหกิจได้ก่อนปี 4 เทอม 2 แต่จ านวนหน่วยกิต ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต (300 
ชั่วโมง) 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมพลังงาน 1 ภาคการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถาน
ประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ การจัดท ารายงาน และการ
น าเสนอผลงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า หรือพ่ีเลี้ยงใน
สถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานนักศึกษาต้องจัดท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  

    Cooperative education practice in industrial enterprises in the field 
of energy engineering for one semester, Cooperation between institutions 
and enterprises as an employee of an establishment, report preparation 
and presentations, Joint assessments between advisor, supervisors or 
mentors in the establishment, Upon completion of cooperative studies, 
students must report an energy measure and present their performance. 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 

ตาราง ข.1 เปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา 
ตาราง ข.2 เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร  

 ตาราง ข.3 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูร 
 ตาราง ข.4 เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ตาราง ข.5 เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
 ตาราง ข.6 เปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตร
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 

ตาราง ข.1 เปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2560 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2565 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 

2560 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

พ.ศ. 2565 
เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Energy 

Engineering 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Energy 

Engineering 

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Engineering  
   (Energy Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Energy Engineering) 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering  
   (Energy Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Energy Engineering) 
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ตาราง ข. 2 เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสู่สังคม 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานให้มีความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญด้าน พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานให้มีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมพลังงานได้อย่างมีระบบ 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานให้มีความสามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานให้มีความสามารถพัฒนาตนเองให้
มีความรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1. เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีทักษะความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในการผลิต
พลังงานและการจัดการพลังงาน ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการใช้พลังงาน
ที่เพ่ิมขึ้น และสามารถสร้างงานวิจัยทางวิศวกรรมพลังงานให้สอดรับกับความ
ต้องการของชุมชนและประเทศชาติ 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีทักษะทางวิชาชีพเบื้องต้น
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง และด าเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและ
จัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบพลังงาน โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความ
อย่างยั่งยืนทางพลังงาน 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้  
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี  ทักษะทางด้านการจัดการ  ทักษะทางด้านการสื่อสาร  
และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน  โดยบัณฑิต
ต้องสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ 

 
 
 
 



  

143 
 

ตาราง ข.3 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2560 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2565 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

พลังงาน พ.ศ. 2560 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

พลังงาน พ.ศ. 2565 
เหตุผล 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ    
          คณิตศาสตร์ 

143 
30 
12 
6 
6 
6 
 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
   1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

137 
30 
12 
6 
6 
6 
 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงตาม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบุรี  พ .ศ .2562 เ พ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้นักศึกษามี
โอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่เหมาะสมและ
ตรงตามความต้องการมากขึ้น 
2. จัดรายวิชาให้สอดคล้องกับสภา
วิศวกร (กว.) 
3. ลดจ านวนหน่ วยกิตรวม ตลอด
หลักสูตรลงโดยบูรณาการเนื้อหาที่มี
ความซ้ าซ้อน และเพ่ือให้นักศึกษามี
เวลาในการฝึกปฏิบัติตามนโยบายการ
จัดการเรียนรู้แบบ Action Learning 
ของมหาวิทยาลัย 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ  
          คณิตศาสตร์  
 2.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 
 2.3  กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม 
 2.4  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 2.5  กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา 

107 
21 

 
29 
35 
15 
7 
 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ  
          คณิตศาสตร์  
 2.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 
 2.3  กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม 
 2.4  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 2.5  กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา 

101 
13 

 
31 
38 
12 
7 
 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

หมายเหตุ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – วท.บ. หรือวุฒิอ่ืน 
จะได้รับการเทียบโอนรายวิชา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้น
รายวิชาในระดับปริญญาตรี 

หมายเหตุ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – วท.บ. หรือวุฒอ่ืิน
จะได้รับการเทียบโอนรายวิชา เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี 
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ตาราง ข.4 เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2560 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2565 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

พ.ศ. 2565 
เหตุผล 

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  21  หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  13  หน่วยกิต  
5501101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                        
5501102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2     
5502101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                         
5501103  ฟิสิกส์ 1  
5501104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
5501105  ฟิสิกส์ 2  
5501106  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
5501107  เคมี  
5501108  ปฏิบัติการเคมี 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3) 

5501111  คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 1                        
5501112  คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 2   
5501109  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 
5501106  เคมีส าหรับวิศวกรเครื่องกล  
5501107  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรเครื่องกล 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3) 

4. ปรับโครงสร้างใน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้
เหมาะสมและเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ.2562 

2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 29  หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  
5541101 จริยธรรมวิชาชีพวิศวกรรม 
5541501 เขียนแบบวิศวกรรม 

1 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 

5541102 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
             และวิชาชีพวิศวกรรม 

3 (3-0-6) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

5541506 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิศวกรรม 
5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม  
5541504 วัสดุวิศวกรรม 
5542505 กลศาสตร์วัสดุ 
5542506 อุณหพลศาสตร์ 
5542507 กลศาสตร์ของไหล 
5542508 กระบวนการผลิต 
5542601 วิศวกรรมไฟฟ้า 
5541701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน   

3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
1 (0-3-0) 

5541501 เขียนแบบวิศวกรรม 
5541506 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิศวกรรม 
5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม   
5541505 วัสดุวิศวกรรมส าหรับพลังงานและสิง่แวดล้อม 
5542505 กลศาสตร์วัสดุ 
5542506 อุณหพลศาสตร์ 
5542507 กลศาสตร์ของไหล 
5542508 กระบวนการผลิต 
5542601 วิศวกรรมไฟฟ้า 
5541701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน   

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
1 (0-3-0) 

3. กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต  
5542102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลังงาน 
5542201 สถิติและเศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 
             พลังงาน 
5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
5542510 การถ่ายเทความร้อน 
5542511 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการ  
             ออกแบบ 
5542602 เครื่องจักรกลไฟฟ้า     

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
 
1 (1-2-3) 

5542102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลังงาน 
5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
5542510 การถ่ายเทความร้อน 
5542511 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการ  
             ออกแบบ 
5542603 การออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงาน 
             ทดแทน  
5543513 การท าความเย็นและปรับอากาศ 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (3-0-6) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

5543512 การสั่นสะเทือนเชิงกล 
5543513 การท าความเย็นและปรับอากาศ 
5543514 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 
5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1 
5543703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 
5543901 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
5544515 การออกแบบเครื่องจักรกล 
5544516 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
5544902 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
1 (0-3-0) 
1 (1-2-3) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
1 (1-2-3) 

5543515 พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม 
5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1 
5543703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 
5544201 ผู้ประกอบการด้านพลังงาน 
5544514 ระบบควบคุมขั้นสูงและอุปกรณ์อัจฉริยะ 
5544515 การออกแบบเครื่องจักรกล   
5544516 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
5544902 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 
5544903 สัมมนาและการแสดงผลงานทางวิศวกรรม
พลังงาน 

3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
1 (0-3-0) 
2 (1-2-3) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (1-4-4) 
1 (0-2-1) 
 

4. กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 4. กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
5543301 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1 
5543302 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2 
5543401 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

ในอาคาร 
5543402 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

ในโรงงานอุตสาหการ 
5543902 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (3-0-6) 

5543306 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และลม 
5543307 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
5543401 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

ในอาคาร 
5543402 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
 
3 (3-0-6) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ไม่น้อย
กว่า 7 หน่วยกิต 

5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ไม่น้อย
กว่า 7 หน่วยกิต 

 

5544801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
5544802 สหกิจศึกษา 

1 (1-2-3) 
6 (600) 

5544801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
5544802 สหกิจศึกษา 

1 (0-2-1) 
6 (600) 
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ตาราง ข.5 เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2560 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2565 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

5501103  ฟิสิกส์วิศวกรรม 1                    3 (3-0-6) 
             Engineering Physic 1 
   ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน การเคลื่อนที่ในแบบต่าง ๆ งาน พลังงาน ก าลัง กฎ
การอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม การแกว่งกวัด กลศาสตร์ของ
ไหล ปรากฏการณ์ทางความร้อน  ทฤษฎีจลน์ของก๊าซและอุณ
หพลศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 

 
5501105  ฟิสิกส์วิศวกรรม 2                    3 (3-0-6) 
              Engineering Physic 2 
   ประจุไฟฟ้า  กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์  
ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของ
เคอร์ชอพฟ์ แรงของลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจาก
กระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า สารแม่เหล็ก การแกว่ง
กวัดของสนามแม่เหล็ก แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม 
กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส 

5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน     3 (3-0-6) 
             Physics for Energy Engineering  
    เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน งานและ
ความร้อน กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น กฎ
ของแอมแปร์  แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและก าลั ง ไฟ ฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ 

ปรับปรุงชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
 
กระชับเนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 1 และ 2 เข้า
ด้วยกัน โดยเน้นองค์
ความรู้พื้นฐานที่ต้อง
ใช้ทางพลังงาน 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

 5541102 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และวิชาชีพ
วิศวกรรม                        3 (3-0-6) 
Occupational Health, Safety Environment and 
Engineering  Profession 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน ภาวะและชนิดของภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การป้องกันและ
ควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการท างาน โรคจากการประกอบ
อาชีพ การยศาสตร์ อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ การปฐมพยาบาล 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การสอบสวนและวิเคราะห์
อุบัติ เหตุ ในการท างาน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ ยวข้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

วิชาใหม่ 

5541503  กลศาสตร์วิศวกรรม                 3 (3-0-6) 
       Engineering Mechanics  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
    ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล แรงเสียทาน ของไหลสถิต แรง
กระจาย แรงเสียดทาน จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 
งานและพลังงาน แรงดลและโมเมนตัม หลักการพื้นฐาน ของงาน
เสมือนและเสถียรภาพของสมุด 

5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม                   3 (3-0-6) 
      Engineering Mechanics  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 
    แรงภายในและพ้ืนฐานของความเค้น  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียด  กฎของฮุค ความเค้นและความเครียด
ในแนวแกน  เกณฑ์การวิบัติของวัสดุ  การบิด  ไดอะแกรมแรงเฉือน
และโมเมนต์ดัดในคาน  โมเมนต์ดัดและความเค้นเฉือน ความเค้น

เพ่ือเรียงล าดับเนื้อหา
ให้กระชับและ
ครอบคลุมการใช้
ประโยชน์ได้มากข้ึน 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

ในภาชนะความดัน  ความเค้นรวมและการวิเคราะห์ความเค้น 
วงกลมของมอร์ การโก่งงอขอคาน การโก่งเดาะของเสา 

5541504 วัสดุวิศวกรรม                          3 (3-0-6) 

  Engineering Materials 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
    ศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างมหภาคและจุลภาคกับสมบัติ
ของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ ใช้วัสดุ
วิศวกรรม ศึกษาและประยุกต์ใช้วัสดุหลักทางวิศวกรรม เช่น โลหะ 
โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุประกอบพลาสติก แอสฟัลท์ ไม้ และ
คอนกรีต แผนภาพสมดุลของวัสดุวิศวกรรมและการแปล
ความหมาย การทดสอบหาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางไฟฟ้า และ
การเสื่อมสภาพของวัสดุวิศวกรรม 

5541505 วัสดุวิศวกรรมส าหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6) 

       Engineering Materials for Energy and Environment  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
    ศึกษาสมบัติและประยุกต์ใช้วัสดุหลักทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพ
ลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม การทดสอบหาสมบัติเชิงกล สมบัติทาง
ไฟฟ้า สมบัติทางแสง และสมบัติทางความร้อนของวัสดุ การเลือกใช้
วัสดุให้เหมาะสมในงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
วัสดุในเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

 

เพ่ิมเนื้อหาการเลือก
และการประยุกต์วัสดุ
เทคโนโลยีพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมตาม
บริบทความเชี่ยวชาญ
ของหลักสูตรด้าน
พลังงานทดแทน 

5541502 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม    3 (2-2-5) 
             Computer Program for Engineering 
    แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาท่ีทันต่อยุคสมัย การปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม 

5541506   โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิศวกรรม        3 (2-2-5) 
               Package Software for Engineering 
    การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การ
ใช้โปรแกรมน าเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล การท างาน
ร่วมกันแบบออนไลน์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การ
เขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานด้วยซอฟต์แวร์
ประยุกต์ การเขียนโปรแกรมเพ่ือติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก โครงงาน
ประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น  

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสม
กับหลักสูตร 
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5542102 ภาษาอังกฤษส าหรบัวิศวกรพลังงาน        3 (2-2-5) 
   English for Energy Engineer 
    ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิศวกรพลังงานและสถานการณ์พลังงาน
ของประเทศไทยและของโลก ความหมายและเทคโนโลยีด้าน
พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ า 
พลังงานชีวมวล เป็นต้น การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงกรณีศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ
จากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่ งแวดล้อมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงานที่เกี่ยวกับ
วิศวกรพลังงาน ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
และสัญลักษณ์ต่าง ๆ สุขอนามัย การสนทนาและการน าเสนองาน
ในสถานประกอบการ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน 

5542102  ภาษาอังกฤษส าหรบัวิศวกรพลังงาน          3 (2-2-5) 
     English for Energy Engineer 
    บทน าภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลังงาน สถานการณ์พลังงาน
ของประเทศไทยและของโลก ความหมายและเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ า พลังงานชีว
มวล เป็นต้น การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงานของวิศวกรพลังงาน ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานและสัญลักษณ์ต่าง ๆ สุขอนามัย
ในสถานประกอบการ  
 

เพ่ือเรียงล าดับเนื้อหา
ให้กระชับและ
ครอบคลุมการใช้
ประโยชน์ได้มากข้ึน 

5542505  กลศาสตร์วัสดุ                             3 (3-0-6) 
              Mechanics of Materials 
    แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครียด ความเค้นในคาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 
การโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา ความเค้นในภาชนะ
ความดัน วงกลมของมอร์และความเค้นรวม ระบบที่มีความซ้ าซ้อน 

5542505  กลศาสตร์วัสดุ                               3 (3-0-6) 
              Mechanics of Materials 
    แรงภายในและพ้ืนฐานของความเค้น  ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียด  กฎของฮุค ความเค้นและความเครียดใน
แนวแกน  เกณฑ์การวิบัติของวัสดุ  การบิด  ไดอะแกรมแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัดในคาน  โมเมนต์ดัดและความเค้นเฉือน ความเค้นใน

ตัดหัวข้อ แนะน า
วิธีการไฟไนต์เอลิ
เมนตซ์ึ่งยังไม่มีความ
จ าเป็นในรายวิชา  
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เหตุผล 

กฎของฮุค พลังงานความเครียด เกณฑ์การวิบัติของวัสดุ การวัด
ความเค้น แนะน าวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์  

ภาชนะความดัน  ความเค้นรวมและการวิเคราะห์ความเค้น วงกลม
ของมอร์ การโก่งงอขอคาน การโก่งเดาะของเสา  

5542506  อุณหพลศาสตร์                           3 (3-0-6) 
     Thermodynamics  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
    พลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ การถ่ายโอนความ
ร้อนพ้ืนฐานและการแปลงผันพลังงาน สมบัติของสารบริสุทธิ์ ก๊าซ
อุดมคติ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ศาสตร์และวัฏจักรคาร์โนต์ 
เอนโทรปี 

5542506  อุณหพลศาสตร์                    3 (3-0-6) 
    Thermodynamics  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   ค าจ ากัดความทางอุณหพลศาสตร์ การถ่ายโอนพลังงานและการ
วิเคราะห์พลังงานเบื้องต้น สมบัติของสารบริสุทธิ์ กระบวนการเปลี่ยน
สถานะของสาร งานและความร้อน กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ 
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์และการวิเคราะห์พลังงานส าหรับ
ระบบปิดและระบบเปิด กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และการ
ประยุกต์ เอนโทรปี วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรก าลังและวัฏ
จักรการท าความเย็น แก๊สผสมระหว่างแก๊ส-ไอและแผนภาพโซโคร
เมตรกิ ปฏิกิริยาเคมีการเผาไหม ้

ก าหนดเนื้อหาใน
รายวิชาให้ละเอียด
ขึ้นข้ึน 

5542507 กลศาสตรข์องไหล                             3 (3-0-6) 
    Fluids Mechanics  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
    คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการโมเมนตัมและ
พลังงาน สมการการไหลอย่างต่อเนื่อง สมการการเคลื่อนที่ สมการ
แบร์นูลลี ความคล้ายคลึงกันและการวิเคราะห์มิติ การไหลแบบ

5542507 กลศาสตร์ของไหล                            3 (3-0-6) 
    Fluids Mechanics  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 
    คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการโมเมนตัมและ
พลังงาน สมการการไหลอย่างต่อเนื่อง สมการแบร์นูลลี สมการ
โมเมนตัมและแรงที่เกิดจากการไหล การไหลของของไหลภายในท่อ 

เพ่ิมเนื้อหาด้านการ
ประยุกต์ใช้กลศาสตร์
ของไหลกับ
เครื่องจักรกล ได้แก่ 
เครื่องสูบน้ า เพ่ือเพ่ิม
ความเข้าใจให้มากขึ้น 
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สม่ าเสมอและอัดตัวไม่ได้ การไหลของของไหลภายในท่อ การวัด
การไหล 

การไหลในทางน้ าเปิด การวัดค่าของของไหล  ระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

5542508  กระบวนการผลิต                          3 (3-0-6) 

 Manufacturing Process 

    ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ เช่น 

การหล่อ การขึ้นรูป การขึ้นรูปโดยการใช้เครื่องจักรกล และการ

เชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตและวัสดุ ต้นทุน 

กระบวน การผลิตเบื้องต้น การควบคุมและการปรับปรุ ง

กระบวนการผลิต การบ ารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น ความ

ปลอดภัยและสภาพ แวดล้อมในการท างาน 
 

5542508  กระบวนการผลิต                             3 (3-0-6) 

 Manufacturing Process 

    ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ เช่น การ
หล่อ การขึ้นรูป การขึ้นรูปโดยทฤษฎีและหลักการเกี่ ยวกับ
กระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การขึ้นรูปโดยการใช้
เครื่องจักรกล และการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิต
และวัสดุ ต้นทุนกระบวนการผลิตเบื้องต้น การควบคุมและการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต การบ ารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น อาชีวอ
นามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

เพ่ิมเนื้อหาด้าน 

อาชีวอนามัย 

 

5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล          3 (3-0-6) 

             Mechanics of Machinery          
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1  
    การถ่ายทอดการเคลื่อนที่ สมการของกรูเบลอร์ การวิเคราะห์

ต าแหน่งของกลไกการวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การ

วิเคราะห์คิเนแมติกส์และแรงพลวัตในเครื่องจักรกล กฎของก

5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล            3 (3-0-6) 

             Mechanics of Machinery          
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5501109 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 

กลไกต่าง ๆ และการวิเคราะห์การขจัด ความเร็วและความเร่งของ

ชิ้นส่วนของกลไก การวิเคราะห์แรงและการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นใน

เครื่องจักรกล การถ่วงให้เกิดดุลในมวลที่หมุนและในมวลที่เคลื่อนที่

กลับไปกลับมา 

รวมองค์ความรู้ของ

กลศาสตร์

เครื่องจักรกลกับการ

ออกแบบด้วยกัน 
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ราชอฟ การออกแบบลูกเบี้ยว การวิเคราะห์ชุดเฟือง จุดหมุน

เฉพาะกาล สมดุลของเครื่องจักรกล 

5542510  การถ่ายเทความร้อน                         3 (3-0-6) 
     Heat Transfer 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542506 อุณหพลศาสตร์ 
    รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อน การพา
ความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเทความ
ร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเพ่ิมการถ่ายโอนความร้อน 
การแผ่รังสีของวัตถุด า การเดือดและการควบแน่น 

5542510  การถ่ายเทความร้อน                           3 (3-0-6) 
     Heat Transfer 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542506 อุณหพลศาสตร์ 
    รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อน การพาความ
ร้อน การแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเทความร้อน 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การแผ่รังสีของวัตถุด า การเดือดและ
การควบแน่น การถ่ายเทความร้อนในการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพ่ิมเนื้อหาด้านการ
ประยุกต์ใช้หลักการ
ถ่ายเทความร้อนกับ
งานด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

5542511 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ 
 Computer Aided Engineering and Computer Aided 
Design          3 (2-2-5) 
    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรม  วิธีการเชิงตัวเลขและการประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม เช่น ปัญหาการไหล การถ่ายเทความร้อน 
ความเค้น และการสั่นสะเทือน เป็นต้น  การหาจุดที่เหมาะสม การ
สร้างแบบจ าลองและการจ าลองผลของระบบเสมือนจริง การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลของผลลัพธ์ในงานทาง
วิศวกรรม 

542511 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ               
Computer Aided Engineering and Computer Aided 
Design            3 (2-2-5) 
    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรม  วิธีการเชิงตัวเลขแบบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการถ่ายเทความร้อน การไหล ความเค้น และ
การสั่นสะเทือน เป็นต้น  จุดวิกฤติของระบบ และการหาจุดที่
เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลของผลลัพธ์ใน
งานทางวิศวกรรม 
 

ปรับระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขจากการ
วิเคราะห์แบบไฟไนต์
ดิฟเฟอเรนซ์ เป็น
แบบไฟไนต์เอลิเมนต์ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

5542601 วิศวกรรมไฟฟ้า                3 (2-2-5) 
    Electrical Engineering 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
    ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ การแปลงกระแสไฟฟ้าสลับและการ
แปลงกระแสไฟฟ้าตรง อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป การควบคุม
พลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติและการประมวลผล ระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟส 
ระบบไฟฟ้าสามเฟส ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าและการใช้งานมอเตอร์และการใช้งานหม้อแปลง ไฟฟ้าแสง
สว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ  โดยจัดให้มีการสาธิตและการทดลอง
ตามความเหมาะสม 

5542601 วิศวกรรมไฟฟ้า                           3 (2-2-5) 
             Electrical Engineering 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 
    ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การแปลงกระแสไฟฟ้าสลับ
และการแปลงกระแสไฟฟ้าตรง ระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟส ระบบไฟฟ้าสาม
เฟส แนะน าเครื่องจักรกลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
และมอเตอร์ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า กฎหมายมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป การ
ควบคุมมอเตอร์ สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุมการท างานของ
มอเตอร์ การต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การอ่านแบบและเขียนแบบใน
งานไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การต่อ
วงจรเต้ารับ การตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสม
กับหลักสูตร 

5542602 เครื่องจักรกลไฟฟ้า               1 (1-2-3) 
  Electrical Machines  
    โครงสร้างส่วนประกอบ หลักการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า 
เครื่องก านิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร ไฟฟ้า
กระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
มอเตอรไฟฟ้า คุณสมบัติของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอรไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิกรายวิชา 
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เหตุผล 

สามารถค านวณก าลังการสูญเสียและวิธีการเริ่มหมุนของมอเตอร์
ไฟฟ้า 

 
 

 5542603 การออกแบบระบบไฟฟ้าจากระบบพลังงานทดแทน
                                                3 (2-2-5) 
          Electrical System Design from Alternative Energy  
          System 
    มาตรฐาน ความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟ้า 
ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบระบบ
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบเชื่อมต่อสายส่งและไม่เชื่อมต่อสายส่ง 
ข้อก าหนดการเดินสายไฟฟ้า และรางเคเบิ้ล การออกแบบระบบ
พ้ืนฐาน การค านวณและการประมาณโหลด การออกแบบวงจร
มอเตอร์ โหลดและสายป้อน ระบบไฟฟ้าก าลังฉุกเฉิน การค านวณ
กระแสลัดวงจร ระบบการต่อลงดินส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า การ
ออกแบบและการติดตั้งตูควบคุมไฟฟ้า กรณีศึกษาของการออกแบบ
ระบบไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร  
 
 
 

เพ่ิมวิชาใหม่ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
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เหตุผล 

5543305 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน  
                                                   3 (3-0-6) 
        Energy Storage Technologies and Applications  
    หลักการพ้ืนฐานของการเก็บสะสมพลังงานความร้อน ไฟฟ้า 
และพลังงานศักย์ เทคโนโลยีของระบบเก็บกักพลังงานต่าง ๆ ที่มี
อยู่ เช่น แบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ คาปาซิเตอร์ การอัดอากาศ ระบบ
สูบน้ ากลับ ล้อตุนก าลัง รวมทั้งการกักเก็บไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิง
ส าคัญส าหรับเซลล์เชื้อเพลิง การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัด
ของระบบการประยุกต์ใช้งานในระบบพลังงาน การประเมินความ
เป็นไปได้ในการใช้งานในระยะยาวโดยพิจารณาจากราคา แรง
ขับเคลื่อนด้านการตลาด และความปลอดภัย 

5543305 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน 
                                                      3 (3-0-6) 
        Energy Storage Technologies and Applications  
    หลักการพ้ืนฐานของการเก็บสะสมพลังงานความร้อน ไฟฟ้า และ
พลังงานศักย์ เทคโนโลยีของระบบเก็บกักพลังงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ การ
วิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดของระบบการประยุกต์ใช้งานใน
ระบบพลังงาน การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้งานในระยะยาว
โดยพิจารณาจากราคา แรงขับเคลื่อนด้านการตลาด และความ
ปลอดภัย 
 

 

5543301  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1               3 (2-2-5) 

             Alternative Energy Technology 1 

    ความรู้เกี่ยวกับการลักษณะทั่วไปการก าเนิดของดวงอาทิตย์ 
ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์กับโลก ต าแหน่งของดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ้า ประเภทของรังสีอาทิตย์ การวัดและการวิเคราะห์รังสีดวง
อาทิตย์ การสะท้อนและการดูดกลืน การประยุกต์ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปแบบความร้อนและไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พลังงานลม ศักยภาพและสถานะภาพของการใช้พลังงานลมใน

5543306 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และลม        3 (3-0-6) 

             Solar and Wind Energy Technology 

    ศักยภาพของการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ
ภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับการลักษณะทั่วไป
การก าเนิดของดวงอาทิตย์ ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์กับโลก 
ต าแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า ประเภทของรังสีอาทิตย์ การวัด
และการวิเคราะห์รังสีดวงอาทิตย์ การสะท้อนและการดูดกลืน การ
ประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบความร้อนและการ

ปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยขึ้น 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
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เหตุผล 

ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก หลักการและเทคโนโลยี
ของกังหันลม ประเภทและส่วนประกอบของกังหันลมและการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม 

ประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบไฟฟ้า ระบบยานยนต์ไฟฟ้า 
การออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ตลอดจนวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพลังงานลม ศักยภาพและสถานะภาพของการใช้พลังงานลม
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก หลักการและเทคโนโลยี
ของกังหันลม ประเภทและส่วนประกอบของกังหันลมและการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม 

5543302 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2                3 (2-2-5) 
 Alternative Energy Technology 2 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวมวล ศักยภาพของชีวมวลที่จะใช้เป็น
พลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวลแข็ง ชีวมวลเหลว 
ก๊าซชีวภาพ และขยะ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิต
พลังงานทดแทน การประยุกต์ใช้ชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงานทางด้าน
ไฟฟ้าและความร้อน การน าพลังงานกลับมาใช้ การวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของการลงทุน การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชีวมวล 
การผลิตพลังงาน การตรวจวัด และวิเคราะห์สมบัติทางวัสดุและ
ทางความร้อนของชีวมวลแข็ง ชีวมวลเหลว และก๊าซชีวภาพ 

5543307 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  3 (3-0-6)  
 Biofuel and Biochemistry Technology 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวมวล ศักยภาพของชีวมวลที่จะใช้เป็น
พลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวลแข็ง ชีวมวลเหลว 
ก๊าซชีวภาพ และขยะ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิต
พลังงานทดแทน ความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานชีวมวล  การ
ประยุกต์ใช้ชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงานทางด้านไฟฟ้าและความร้อน 
การน าพลังงานกลับมาใช้ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการ
ลงทุน การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชีวมวล การผลิตพลังงาน 
การตรวจวัด และวิเคราะห์สมบัติทางวัสดุและทางความร้อนของชีว
มวลแข็ง ชีวมวลเหลว และก๊าซชีวภาพ 

ปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยขึ้นตามบริบท
พลังงานในปัจจุบัน 
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5543401 การอนรุกัษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร 
Energy Conservation and Management in Buildings 
                             3 (2-2-5) 
    ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม ระบบกรอบอาคาร 
การค านวณภาระทางความร้อนที่เข้ามาในอาคาร เครื่องมือวัดและ
การตรวจวัดพลังงานทางไฟฟ้าและทางความร้อน มาตรการ
อนุรักษ์พลังงานและการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานใน
อาคาร ได้แก่ การระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบอัด
อากาศ ระบบปรับอากาศ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ าและพัดลม 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีส าหรับอนุรักษ์พลังงานในอาคาร การ
วิ เคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรักษ์พลังงาน การ
ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระบบการ
ขนส่งภายในอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงาน การใช้เครื่องมือวัด
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
อาคาร การจัดท ารายงานการจัดการพลังงานในอาคาร การใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

5543401 การอนรุกัษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร 
Energy Conservation and Management in Buildings 
                                                          3 (3-0-6) 
    ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน 
การใช้พลังงานในอาคาร เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทาง
ความร้อน มาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า
ก าลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ าและพัดลม 
ระบบกรอบอาคาร ระบบปรับอากาศและท าความเย็น เป็นต้น 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีส าหรับอนุรักษ์พลังงานในอาคาร การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติการจัดท ารายงานการจัดท า
รายงานการจัดการพลังงานส าหรับอาคารควบคุม ปฏิบัติการตรวจวัด
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคาร     

 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
หลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

5543402 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม                                  3 (2-2-5) 
Energy Conservation and Management in Industry 
    หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม วิธีการส ารวจและการประเมิน การวิเคราะห์
พลังงานของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไอน้ า การควบแน่น กระบวนการเผาไหม้ 
เตาเผา ระบบอบแห้ง ระบบท าความเย็น ห้องเย็น และห้องแช่ 
ระบบอัดอากาศ เครื่องสูบ พัดลม และมอเตอร์ เป็นต้น หลักการ
น าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ระบบความร้อนร่วมแนวทางการ
อนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมกฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือวัด
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนส าหรับอุปกรณ์  ต่าง ๆ ใน
โรงงาน การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและความ
ร้อน ตามกรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

5543402  การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม                                          3 (3-0-6) 
Energy Conservation and Management in Industry 
    หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
การจัดท ารายงานการจัดการพลังงานประจ าปี เครื่องมือตรวจวัด
พลังงานทางไฟฟ้าและความร้อน การส ารวจ ตรวจวัดและประเมิน
การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
มอเตอร์ ระบบอากาศอัด เครื่องสูบน้ าและพัดลม ระบบไอน้ า การน า
ความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ เตาอุตสาหกรรม ระบบท าความ
เย็นและระบบปรับอากาศ เป็นต้น การวิเคราะห์ผลประหยัดทางด้าน
พลังงานและเศรษฐศาสตร์ 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
หลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

5543513 การท าความเย็นและปรับอากาศ         3 (3-0-6) 
             Refrigeration and Air-Conditioning 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542506 อุณหพลศาสตร์ 
    ความรู้พ้ืนฐานของการท าความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  
การพัฒนาระบบท าความเย็นแบบอัดไอ วัฏจักรท าความเย็น  
การวิเคราะห์ส่วนประกอบของระบบท าความเย็น ชนิดและ
คุณสมบัติของสารท าความเย็นและการหล่อลื่น การระบายความ
เย็นโดยน้ าและการระบายความร้อนโดยใช้หอท าความเย็น ระบบ
การท าความเย็นแบบดูดซึม การค านวณหาภาระของการท าความ
เย็น การแช่แข็งอาหาร การปรับอากาศ การประมาณภาระของ
ระบบปรับอากาศ การออกแบบการกระจายตัวของลมเย็นและ
ระบบท่อส่งลมเย็น 

5543513 การท าความเย็นและปรับอากาศ           3 (3-0-6) 
             Refrigeration and Air-Conditioning 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542506 อุณหพลศาสตร์ 
    ความรู้พื้นฐานของการท าความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะการ
ท าความเย็น ความเป็นมาของระบบท าความเย็น วัฏจักรการท า
ความเย็นแบบอัดไอ วัฏจักรการท าความเย็นแบบดูดกลืน คุณสมบัติ
อากาศ คอยล์เย็นและการลดความชื้น อุปกรณ์หลักและวิธีการเลือก
อุปกรณ์แต่ละชนิดในระบบท าความเย็นแบบอัดไอ สารท าความเย็น
และการเลือกชนิดของสารท าความเย็น การค านวณภาระการท า
ความเย็นในระบบท าความเย็น การปรับอากาศเพ่ือความสุขสบาย 
การค านวณภาระการท าความเย็นในระบบปรับอากาศ การออกแบบ
ท่อส่งลมเย็นและการเลือกพัดลม การออกแบบกระจายลม การ
ออกแบบระบบท่อน้ าเย็นและการเลือกปั๊มน้ า 

 

5543512 การสั่นสะเทือนเชิงกล               3 (3-0-6) 
  Mechanical Vibration 
    ระบบที่มีหนึ่งอันดับความอิสระ การเคลื่อนที่แบบอิสระ การ
สั่นสะเทือนโดยแรง การสั่นสะเทือนโดยการหมุน   ความถี่
ธรรมชาติ ความหน่วงของระบบ การหน่วงความหนืด ระบบที่มี
สองอันดับความอิสระ ระบบที่มีหลายอันดับความอิสระ ความถี่

5543515  พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม         3 (3-0-6) 
              System dynamics and Control 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม  
    องค์ประกอบและสมการพ้ืนฐานของระบบ การสร้างแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ของระบบเชิงเส้น เช่น ระบบมวล-สปริง-ตัวหน่วง  ระบบ
ไฟฟ้า  ระบบของเหลว  ระบบความร้อน  การตอบสนองทางพลวัต

วิชาใหม่ เนื้อหา
ครอบคลุมการ
สั่นสะเทือนและ
วิศวกรรมควบคุม
อัตโนมัติ  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

และรูปทรงของโหมดการสั่น  การวัดการสั่นสะเทือน  วิธีและ
เทคนิคการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน หลักการแยกการ
สั่นสะเทือน  การออกแบบอุปกรณ์ซับการสั่น ระบบที่ไม่เป็นเชิง
เส้น แนะน าวิธีการแก้ปัญหาการสั่นสะเทือนด้วยวิธีเชิงตัวเลข 
ยกเลิกรายวิชา 
5543514  วิศวกรรมควบคมุอัตโนมัติ 
    หลักการควบคุมอัตโนมัติ  การวิ เคราะห์และการสร้ า ง
แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ของระบบ ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ
ระบบ การควบคุมแบบเชิงเส้น การตอบสนองของระบบพลวัต 
เสถียรภาพของระบบป้อนกลับ การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้
ทางเดินของราก การปรับปรุงสมรรถนะของระบบโดยใช้เทคนิค
การชดเชย การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมโดยการ
ตอบสนองเชิงความถ่ี 
ยกเลิกรายวิชา 

ของระบบอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และอันดับสอง  ความหน่วงของระบบ  
ความถี่ธรรมชาติ เสถียรภาพของระบบ  การออกแบบและปรับปรุง
สมรรถนะของระบบควบคุม การวิเคราะห์พลศาสตร์ของระบบใน
โดเมนความถี ่
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

 5544201 ผู้ประกอบการด้านพลังงาน         2 (1-2-3) 
             Energy Entrepreneur 
    แนวโน้มธุรกิจพลังงานในอนาคต  โอกาสทางเศรษฐกิจและตัว
ขับเคลื่อนนวัตกรรมส าหรับภาคพลังงาน  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ทางพลังงาน  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านพลังงาน  ตัวกลาง
นวัตกรรมและการระดมทุนด้านนวัตกรรม  การประเมินความเป็นไป
ได้ในการเริ่มต้นธุรกิจพลังงาน  การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในภาค
พลังงาน  การวิเคราะห์ทางการเงินและการท าการตลาดแบบดิจิทัล  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคพลังงาน  การเป็นผู้ประกอบการ
พลังงาน  แผนธุรกิจพลังงานและการน าเสนอ  การจัดท าแผนธุรกิจ
ส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานหรือส าหรับองค์กรเดิมที่มีอยู่ 

วิชาใหม่  

 
 

5544514 การควบคุมขั้นสูงและอุปกรณ์อัจฉริยะ        3 (3-0-6) 
            Advanced Control System and Smart Devices 
    ทฤษฎีระบบควบคุมขั้นสูง การควบคุมแบบคงทน และแบบ
ปรับตัว ปัญญาเชิงค านวณ การแสวงหาและการจัดเก็บข้อมูล ระบบ
ฝังตัว อุปกรณ์และตัวขับเร้า  องค์รวมของระบบควบคุม  การ
ออกแบบระบบชาญฉลาด 
 
 

วิชาใหม่   
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

5544515  การออกแบบเครื่องจักรกล                   3 (3-0-6) 
     Machine Design 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542505 กลศาสตร์วัสดุ 
    พ้ืนฐานการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย หมุดย้ า การ
เชื่อม การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริง  สกรู ส่งกา
ลัง โครงการออกแบบเครื่องจักรกล 

5544515  การออกแบบเครื่องจักรกล                      3 (3-0-6) 
     Machine Design 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542505 กลศาสตร์วัสดุ 
    ค าจ ากัดความ การออกแบบเครื่องจักรกล   หลักการเบื้องต้นของ
การออกแบบทางเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีของความ
เสียหาย การกระแทก ความล้า การออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของ
เครื่องจักรกล ได้แก่ หมุดย้ า สกรู ตัวยึด สลัก เพลา สปริง สกรูก าลัง 
คัปปลิ้ง และอ่ืนๆ และโครงงานการออกแบบ 

 

5544516  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง                    3 (3-0-6) 
     Power Plant Engineering 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542506 อุณหพลศาสตร์  
    พ้ืนฐานหลักการแปลงพลังงานและแนวคิดการใช้ประโยชน์ การ
วิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ การศึกษาองค์ประกอบของโรง
จักรต้นก าลัง กังหันไอน้ า กังหันก๊าซ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน
วัฎจักรร่วมและโคเจนเนอเรชัน โรงไฟฟ้ากังหันน้ า โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ การควบคุมและเครื่องมือ เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

5544516  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง                      3 (3-0-6) 
     Power Plant Engineering 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5542506 อุณหพลศาสตร์  
    พ้ืนฐานเทอร์โมไดนามิกส์ ค่าไฟฟ้าส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ า เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ เครื่องก าเนิดไอน้ า 
กังหันไอน้ า เครื่องขับก าลังด้วยกังหันไอน้ า ระบบคอนเดนเสตน้ า
ป้อนและน้ าหล่อเย็น โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม 
ระบบผลิตพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการ
วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพ่ิมเนื้อหาการผลิต
พลังงานไฟฟ้าให้
เหมาะสมกับบริบทของ
ความเชี่ยวชาญของ
หลักสูตรด้านพลังงาน
ทดแทน ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน 

5544801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา          1 (1-2-3) 
Pre Co–Operative Education   

5544801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา            1 (0-2-1) 
Pre Co–Operative Education  

 



  

166 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

    หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านวิศวกรรมพลังงานในรูปแบบของสหกิจศึกษา ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน 
อาชีพวิศวกรรมพลังงาน ความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการ
ท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน 

    หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านวิศวกรรมพลังงานในรูปแบบของสหกิจศึกษา ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน 
อาชีพวิศวกรรมพลังงาน ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค
การเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน 
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ตาราง ข.6 เปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2560 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2565 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2560 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2565 
เหตุผล 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี 
2. อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน 
3. อาจารย์ปกรณ์ พรหมแก้ว 
4. อาจารย์เจิมธง ปรารถนารักษ์ 
5. อาจารย์ชลีดล อินยาศรี 

รายชื่ออาจารย์ประจ า 
1. อาจารย์ปองพล รักการงาน 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี 
2. อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน 
3. อาจารย์เจิมธง ปรารถนารักษ์ 
4. อาจารย์ชลีดล อินยาศรี 
5. อาจารย์ ดร.พิศษิฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. อาจารย์ปองพล รักการงาน 

ปรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร ให้ มี คุ ณ วุฒิ ต ร ง แ ล ะ
คุณสมบัติ เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร  
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 

1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard 
Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 2 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3  ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับวิชา 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
(รหัส 550 - 599) 

 
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้ 
 550  หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 551 หมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 552 หมู่วิชาอุตสาหการ 
 553 หมู่วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
 554  หมู่วิชาพลังงาน 
 555 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 556 หมู่วิชาก่อสร้าง – โยธา 
 557  หมู่วิชาไฟฟ้าก าลัง 
 558 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 559 หมู่วิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 561 หมู่วิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
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หมู่วิชาวิศวกรรมพลังงาน 
(554) 

 
หมู่วิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 

 
1. หมู่วิชาทั่วไป     (554-1--) 
2. หมู่วิชาการบริหารและการจัดการทางวิศวกรรม (554-2--) 
3. หมู่วิชาพลังงานทดแทน   (554-3--) 
4. หมู่วิชาการอนุรักษ์พลังงาน   (554-4--) 
5. หมู่วิชาวิศวกรรมเครื่องกล   (554-5--) 
6. หมู่วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    (554-6--) 
7. หมู่วิชาทางวิศวกรรม    (554-7--) 
8. หมู่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา (554-8--) 
9. หมู่วิชาโครงงานพิเศษ ปัญหาพิเศษ  (554-9--) 

     ปริญญานิพนธ์ การสัมมนาและการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
1 นางสาวกังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 

ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
   ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2562) 
   วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2541) 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
 2.1 Kangsadan Sagulpongmalee and Siriwan 
Dangcham. (2020). Integration of Solar Energy with Food 
Production. International Forum on Research of Natural 
Resources Rehabilitation, Environment and Energy, 31 
August 2020. Sirindhorn Internation Environmental Park, 
Cha-am, Phetchaburi, Thailand. 23-24. 

2.2 ชลีดล อินยาศรี , ชลาลัย วงเวียน, ปานทิพย์ ดีเด่น, 
กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และจุติพร อินทะนิน. (2562). การผลิต
ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ต าบล
ศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่ นอย่ า งยั่ งยืน  ครั้ งที่  5 ,  22  มีนาคม 2562 , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย. 1833/2012-1844/2012. 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
2.3 ชลาลัย วงเวียน, อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก, ประเสริฐ ปราชญ์

ประยูร และกังสดาล สกุลพงษ์มาลี. (2561). ผลของโปรแกรม
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงาน
ในธุรกิจโรงกลึง.  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, 2-5 ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี. 589-593. 

2.4 รวิวรรณ นวสุชาติ, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และศิริวรรณ 
แดงฉ่ า. (2561). การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
ต่อตรงร่วมกับการเกษตร. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, 2-5 ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี. 659-664. 

2.5 รุ่งทิวา เปรมศิริพัฒน์, สุภัตชัย ศรีสุกใส, กังสดาล สกุล
พงษ์มาลี และชลาลัย วงเวียน. (2561). มาตรการลดมวลใบพัด
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องปั่นเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5, 2-5 ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 
จังหวัดเพชรบุรี. 665-669. 
3. ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2547 - 2555    อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
พ.ศ. 2549 - 2550    หัวหน้าส านักงานคณบดี  
พ.ศ. 2554 - 2555   รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2555 - 2562  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
   1) กลศาสตร์ของไหล    2) กลศาสตร์วิศวกรรม  
   3) วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง   4) การถ่ายเทความร้อน 
   5) อุณหพลศาสตร์     6) พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
   7) ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลังงาน 
ประสบการณ์ด้านการนิเทศ 
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รายวิชาสหกิจศึกษา 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
2 นางสาวจุติพร อินทะนิน 

ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
   ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2561) 
   วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม)  
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549) 
   ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556) 
 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 K. Hussaro, and J. Intanin (2020) Effect of Biochar 

from Palm Oil Shell on Co-Anaerobic Digestion of Tuna 

Processing Waste for Biogas Production: Optimal and 

mesophilic Condition, GMSARN Int. Conf. on Sustainable 

Energy, Environment, & Climate Change Transitions in 

GMS, 21-22 December 2020. 20C-E-16. 1-11. (SCOPUS) 

2.2 K. Hussaro, J. Intanin, and S. Teekasap (2020) 

Impacts of a Very Small Scale Biomass Gasification and 

Small Scale Solar PV Power Plant on Power Systems, 

GMSARN International Journal, Vol.14 No.2, 68 – 75. 

(SCOPUS) 

2.3 Jutiporn Intanin, and Kodchasorn Hussaro (2019) 

The biogas production of food waste and wastewater 

from Bang Ta Boon estuary, Phetchaburi Province, 

GMSARN International Conference 2019 on Smart 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
Energy, Environment, and Development for Sustainable 

in GMS, 27-29 November 2019, The Grand Luang 

Prabang, Luang Prabang, Lao PDR. 19C-E-08. 1-7.  

(SCOPUS) 

2.4 Kodchasorn Hussaro, and Jutiporn Intanin (2019) 

Biogas production of Water Hyacinth and Food Waste 

from Dry Co-digestion with Spray Inoculum System to 

Renewable Energy for the Community, GMSARN 

International Conference 2019 on Smart Energy, 

Environment, and Development for Sustainable in GMS, 

27-29 November 2019, The Grand Luang Prabang, Luang 

Prabang, Lao PDR. 19C-E-06. 1-10. (SCOPUS) 

2.5 Hussaro K., Intanin J., Teekasap S., and Saengaran 

N. ( 2 0 1 8 ) , Impacts of a Very Small Scale Biomass 

Gasification and Small Scale Solar PV Power Plant on 

Power Systems, GMSARN International Conference on 

Innovative Energy, Environment, and Development in 

GMS, 28-30 November 2018, Ramada Encore Nanning 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
City Center, Nanning City, Guangxi Province, China.  18C-

E-39. 1-9. 

2.6 Hussaro, K. , Intanin, J.  & Teekasap S.  (2018), 

Biogas Production of animal manure with wastewater 

from Toddy palm process with circulate system for the 

community, GMSARN International Journal, Vol.12 No.1, 

1-10. 

2.7 กชศร หัสโรค์, จุติพร อินทะนิน, วิลาวัณย์ นวลศรี, เจิมธง 

ปรารถนารักษ์, ธีรยุทธ เหลืองศรีสกุล, การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์

แบบแปรสภาพเป็นแก๊สชีวมวลเพ่ือชุมชน, ในรายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้ง

ที่ 34 (ME-NETT 2020), โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ลแอนด์คอน

เวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 15 - 17 กรกฎาคม 2563. AEC-

012. 1-8. 

2.8 ชลีดล อินยาศรี , ชลาลัย วงเวียน, ปานทิพย์ ดีเด่น, 

กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และจุติพร อินทะนิน. (2562). การผลิต

ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ต าบล

ศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุม
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
วิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่ นอย่ า งยั่ งยืน  ครั้ งที่  5 ,  22  มีนาคม 2562 , 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย. 1837-1844. 

2.9 ชลีดล อินยาศรี, สายฝน นาชัยสิทธิ์ , จุติพร อินทะนิน 

และปกรณ์ พรหมแก้ว (2562). การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ

ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. ในรายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ระดับชาติ "งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม" ประจ าปี 

2562 (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) , 12 กันยายน 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประเทศไทย. 331-336. 

3. ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2549 - 2553 วิศวกร บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง

คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด พระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2554 - 2555 วิศวกรอาวุโส บริษัท โพลีคอม โกลบอล 

จ ากัด ชลบุรี  
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2562 - 2563  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
 1) เคมีวิศวกรรม            2) ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม  
 3) วัสดุวิศวกรรม                  4) สถิติวิศวกรรม 
 5) เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 6) อุณหพลศาสตร์ 
 7) กลศาสตร์วัสดุ 1   8) กระบวนการผลิต 
 9) การควบคุมคุณภาพ  10) พลังงานทดแทน   
 11) พลังงานที่ยั่งยืน  12) เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
 13) โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 14) สหกิจศึกษา 
 15) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2 16) วิชาชีพวิศวกรรม 
 17) สถิติและเศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 
 18) การจัดการบ ารุงรักษาส าหรับงานอุตสาหกรรม 
 19) เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน 
 20) สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน  
 21) ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 
 22) การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา  
 23) การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม    
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
5. ประสบการณ์ด้านการนิเทศ 
    พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รายวิชาสหกิจศึกษา 

3 นายเจิมธง  ปรารถนารักษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2549) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2543) 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 กชศร หัสโรค์, จุติพร อินทะนิน, วิลาวัณย์ นวลศรี, เจิมธง 

ปรารถนารักษ์, ธีรยุทธ เหลืองศรีสกุล, การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์

แบบแปรสภาพเป็นแก๊สชีวมวลเพ่ือชุมชน, ในรายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

34 (ME-NETT 2020), โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ลแอนด์คอน

เวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 15 - 17 กรกฎาคม 2563. AEC-

012. 1-8. 

2.2 ชลีดล อินยาศรี, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ปองพล รักการ

งาน, ยุทธภูมิ อาสนะรัตนธรรม และปกรณ์ พรหมแก้ว. (2561). 

การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในกระบวนการอบผ้าเบรคเพ่ือ

ประหยัดแก๊สแอลพีจี. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, 1-5 ธันวาคม 2561, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 537-544. 

2.3 ปองพล รักการงาน, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ชลีดล อินยา

ศรี, วีรยุทธ สระสีสม และยุทธภูมิ  อาสนะรัตนธรรม. (2561). 

การศึกษาระบบท าความร้อนเพ่ือใช้เป็นความร้อนเสริมในระบบ

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. ในรายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, 1-5 ธันวาคม 

2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 546-553. 

3. ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. ปัจจุบัน        ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน                 
พ.ศ. 2558-2563    อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2549-2557    อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     1) การสั่นสะเทือนเชิงกล  2) วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 
     3) เขียนแบบวิศวกรรม    4) กลศาสตร์วัสดุ 
     5) กลศาสตร์เครื่องจักรกล  6) คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
     7) พลังงานทดแทน        8) เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
     9) คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ   
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
    10) ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม 
    11) กลศาสตร์วิศวกรรม    12) การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
5. ประสบการณ์ด้านการนิเทศ 
    พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รายวิชาสหกิจศึกษา 

4 นางชลีดล  อินยาศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
      วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
              มหาวิทยาลัยนเรศวร (2557) 
      วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
              มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552) 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 Noppon Mingmuang, Chaleedol Inyasri, Wirote 

Jongchanachavawat, “Model proposed to cost reduction 
in printing”, The 1 5 th International Symposium on 
Artificial Intelligence and Natural Language Proceeding 
(iSAI-NLP-AIoT2020 ) , 18-20 November 2020, Live from 
Bangkok, Thailand. 54-59. 

2.2 Wirote Jongchanachavawat and Chaleedol 
Inyasri. (2 0 2 0 ) .  Design and Implementation Printer 
Pooling for Cost Down at Krirk University. TEST 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
Engineering & Management Journal (ISSN 0193 – 4120), 
May-June 2020, 30422-30428. (Q4) 

2.3 ชลีดล  อินยาศรี, ชลาลัย  วงเวียน, ปานทิพย์  ดีเด่น, 
กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี และจุติพร  อินทะนิน. (2562). การผลิต
ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ต าบล
ศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 
5 ประจ าปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน” , 22 มีนาคม 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย . 1838 – 
1844. 

2.4 ชลีดล อินยาศรี, สายฝน นาชัยสิทธิ์ , จุติพร อินทะนิน 
และปกรณ์ พรหมแก้ว (2562). การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. ในรายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับชาติ "งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม" ประจ าปี 
2562 (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) , 12 กันยายน 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประเทศไทย. 331-336. 

2.5 ชลาลัย วงเวียน, อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก, ชลีดล อินยาศรี 
และศิรินันท์ จีนพก. (2562). รูปแบบการจัดการขยะกับโรงเรียน
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
บ้านหนองเป่าปี่ ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 4 และการประชุมระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 1 “การ
ยกระดับงานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”, 
26 - 28 มิถุนายน 2562, โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ. 1334 - 
1343. 

2.6 ชลีดล  อินยาศรี, ปองพล  รักการงาน และภาณุศักดิ์  
มูลศรี. (2562). จักรยานบรรทุกสินค้าไฟฟ้าร่วมกับระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 15 , 21 – 24 พฤษภาคม 2562 จังหวัด
นครราชสีมา. SEU0025. 

2.7 ชลีดล อินยาศรี, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ปองพล รักการ
งาน, ยุทธภูมิ อาสนะรัตนธรรม และปกรณ์ พรหมแก้ว. (2561). 
การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในกระบวนการอบผ้าเบรคเพ่ือ
ประหยัดแก๊สแอลพีจี. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, 1-5 ธันวาคม 2561, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 537-544. 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
2.8 ปองพล รักการงาน, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ชลีดล อินยา

ศรี, วีรยุทธ สระสีสม และยุทธภูมิ  อาสนะรัตนธรรม. (2561). 
การศึกษาระบบท าความร้อนเพ่ือใช้เป็นความร้อนเสริมในระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. ในรายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่  5, 1-5 
ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 
546-553. 
3. ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน  อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2557  วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เฟื่องสิริ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร 
    2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครืองกล 
    3) การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง  4) เครื่องจักรกลไฟฟ้า                    
    5) วิศวกรรมไฟฟ้า           6) ฟิสิกส์วิศวกรรม2  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
5. ประสบการณ์ด้านการนิเทศ 
    พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รายวิชาสหกิจศึกษา 

5 จ.ส.ต.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

Ph.D. (Electrical Engineering)  
        Da-Yeh University Taiwan (2563) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2557) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2555) 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 P. Hengjinda and Joy Iong Zong Chen,  (2021). 

Prediction of Energy Consumption by Ships at the port 

using Deep Learning. Journal of Electrical Engineering 

and Automation (EEA), 03(02): 124-137.  

2.2 Joy Iong Zong Chen and P. Hengjinda. (2021). 

Enhanced Dragonfly Algorithm based K-Medoid 

Clustering Model for VANET. Journal of ISMAC, 03(01): 50-

59.   

2.3 Joy Iong Zong Chen and P. Hengjinda. (2021). 

Early Prediction of Coronary Artery Disease (CAD) by 

Machine Learning Method - A Comparative Study. 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
Journal of Artificial Intelligence and Capsule Network, 

03(01): 17-33.  

2.4 P. Hengjinda and Joy Iong Zong Chen,  (2021). 

Renewable Energy Production form Agricultural Waste 

and Hydrogen Battery Formation. Journal of Electrical 

Engineering and Automation (EEA),  02(04): 151-155. 

2.5 P. Hengjinda and Joy IongZong Chen. (2020). An 

Intelligent Feedback Controller Design for Energy 

Efficient Air Conditioning System. Journal of Electronics 

and Informatics,  02(03): 168-174. 

3. ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) ระบบควบคุมออโตเมชั่น    2) การควบคุมกระบวนการทาง  
    3) เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์  4) เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
    5) ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์                     
    6) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                    
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
    7) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
    8) การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ 
    9) คณิตศาสตร์วิศวกรรม  
    10) เทคโนโลยีการเชื่อมโยง  
    11) พ้ืนฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นางสาวกังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
   ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2562) 
   วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2541) 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
 2.1 Kangsadan Sagulpongmalee and Siriwan 
Dangcham. (2020). Integration of Solar Energy with Food 
Production. International Forum on Research of Natural 
Resources Rehabilitation, Environment and Energy, 31 
August 2020. Sirindhorn Internation Environmental Park, 
Cha-am, Phetchaburi, Thailand. 23-24. 

2.2 ชลีดล อินยาศรี , ชลาลัย วงเวียน, ปานทิพย์ ดีเด่น, 
กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และจุติพร อินทะนิน. (2562). การผลิต
ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ต าบล
ศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่ นอย่ า งยั่ งยืน  ครั้ งที่  5 ,  22  มีนาคม 2562 , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย. 1833/2012-1844/2012. 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
2.3 ชลาลัย วงเวียน, อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก, ประเสริฐ ปราชญ์

ประยูร และกังสดาล สกุลพงษ์มาลี. (2561). ผลของโปรแกรม
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงาน
ในธุรกิจโรงกลึง.  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, 2-5 ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี. 589-593. 

2.4 รวิวรรณ นวสุชาติ, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และศิริวรรณ 
แดงฉ่ า. (2561). การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
ต่อตรงร่วมกับการเกษตร. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, 2-5 ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี. 659-664. 

2.5 รุ่งทิวา เปรมศิริพัฒน์, สุภัตชัย ศรีสุกใส, กังสดาล สกุล
พงษ์มาลี และชลาลัย วงเวียน. (2561). มาตรการลดมวลใบพัด
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องปั่นเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5, 2-5 ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 
จังหวัดเพชรบุรี. 665-669. 
3. ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2547 - 2555    อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
พ.ศ. 2549 - 2550    หัวหน้าส านักงานคณบดี  
พ.ศ. 2554 - 2555   รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2555 - 2562  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
   1) กลศาสตร์ของไหล    2) กลศาสตร์วิศวกรรม  
   3) วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง   4) การถ่ายเทความร้อน 
   5) อุณหพลศาสตร์     6) พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
   7) ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลังงาน 
ประสบการณ์ด้านการนิเทศ 
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รายวิชาสหกิจศึกษา 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
2 นางสาวจุติพร อินทะนิน 

ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
   ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2561) 
   วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม)  
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549) 
   ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556) 
 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1  K. Hussaro, and J. Intanin (2020) Effect of Biochar 

from Palm Oil Shell on Co-Anaerobic Digestion of Tuna 
Processing Waste for Biogas Production: Optimal and 
mesophilic Condition, GMSARN Int. Conf. on Sustainable 
Energy, Environment, & Climate Change Transitions in 
GMS, 21-22 December 2020. 20C-E-16. 1-11. (SCOPUS) 

2.2  K. Hussaro, J. Intanin, and S. Teekasap (2020) 
Impacts of a Very Small Scale Biomass Gasification and 
Small Scale Solar PV Power Plant on Power Systems, 
GMSARN International Journal, Vol.14 No.2, 68 – 75. 
(SCOPUS) 

2.3  Jutiporn Intanin, and Kodchasorn Hussaro (2019) 
The biogas production of food waste and wastewater 
from Bang Ta Boon estuary, Phetchaburi Province, 
GMSARN International Conference 2019 on Smart 
Energy, Environment, and Development for Sustainable 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
in GMS, 27-29 November 2019, The Grand Luang 
Prabang, Luang Prabang, Lao PDR. 19C-E-08. 1-7.  
(SCOPUS) 

2.4  Kodchasorn Hussaro, and Jutiporn Intanin (2019) 
Biogas production of Water Hyacinth and Food Waste 
from Dry Co-digestion with Spray Inoculum System to 
Renewable Energy for the Community, GMSARN 
International Conference 2019 on Smart Energy, 
Environment, and Development for Sustainable in GMS, 
27-29 November 2019, The Grand Luang Prabang, Luang 
Prabang, Lao PDR. 19C-E-06. 1-10. (SCOPUS) 

2.5  Hussaro K., Intanin J., Teekasap S., and Saengaran 
N. ( 2 0 1 8 ) , Impacts of a Very Small Scale Biomass 
Gasification and Small Scale Solar PV Power Plant on 
Power Systems, GMSARN International Conference on 
Innovative Energy, Environment, and Development in 
GMS, 28-30 November 2018, Ramada Encore Nanning 
City Center, Nanning City, Guangxi Province, China.  18C-
E-39. 1-9. 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
2.6  Hussaro, K. , Intanin, J.  & Teekasap S.  (2018), 

Biogas Production of animal manure with wastewater 
from Toddy palm process with circulate system for the 
community, GMSARN International Journal, Vol.12 No.1, 
1-10. 

2.7  กชศร หัสโรค์, จุติพร อินทะนิน, วิลาวัณย์ นวลศรี, เจิม
ธง ปรารถนารักษ์ , ธีรยุทธ เหลืองศรีสกุล , การพัฒนาเครื่อง
ปฏิกรณ์แบบแปรสภาพเป็นแก๊สชีวมวลเพ่ือชุมชน , ในรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ME-NETT 2020), โรงแรมวรวนา หัวหิน 
โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ , 15 - 17 
กรกฎาคม 2563. AEC-012. 1-8. 

2.8  ชลีดล อินยาศรี , ชลาลัย วงเวียน, ปานทิพย์ ดีเด่น, 
กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และจุติพร อินทะนิน. (2562). การผลิต
ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ต าบล
ศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่ นอย่ า งยั่ งยืน  ครั้ งที่  5 ,  22  มีนาคม 2562 , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย. 1837-1844. 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
2.9  ชลีดล อินยาศรี, สายฝน นาชัยสิทธิ์ , จุติพร อินทะนิน 

และปกรณ์ พรหมแก้ว (2562). การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. ในรายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับชาติ "งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม" ประจ าปี 
2562 (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) , 12 กันยายน 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประเทศไทย. 331-336. 
3. ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2549 - 2553 วิศวกร บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด พระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2554 - 2555 วิศวกรอาวุโส บริษัท โพลีคอม โกลบอล 
จ ากัด ชลบุรี  

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2562 - 2563  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
 1) เคมีวิศวกรรม            2) ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม  
 3) วัสดุวิศวกรรม              4) สถิติวิศวกรรม 
 5) เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 6) อุณหพลศาสตร์ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 7) กลศาสตร์วัสดุ 1   8) กระบวนการผลิต 
 9) การควบคุมคุณภาพ  10) พลังงานทดแทน   
 11) พลังงานที่ยั่งยืน  12) เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
 13) โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 14) สหกิจศึกษา 
 15) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2 16) วิชาชีพวิศวกรรม 
 17) สถิติและเศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 
 18) การจัดการบ ารุงรักษาส าหรับงานอุตสาหกรรม 
 19) เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน 
 20) สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน  
 21) ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 
 22) การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา  
 23) การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม    
 
5. ประสบการณ์ด้านการนิเทศ 
    พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รายวิชาสหกิจศึกษา 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
3 นายเจิมธง  ปรารถนารักษ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2549) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2543) 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 กชศร หัสโรค์, จุติพร อินทะนิน, วิลาวัณย์ นวลศรี, เจิมธง 

ปรารถนารักษ์, ธีรยุทธ เหลืองศรีสกุล, การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์

แบบแปรสภาพเป็นแก๊สชีวมวลเพ่ือชุมชน, ในรายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

34 (ME-NETT 2020), โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ลแอนด์คอน

เวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 15 - 17 กรกฎาคม 2563. AEC-

012. 1-8. 

2.2 ชลีดล อินยาศรี, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ปองพล รักการ

งาน, ยุทธภูมิ อาสนะรัตนธรรม และปกรณ์ พรหมแก้ว. (2561). 

การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในกระบวนการอบผ้าเบรคเพ่ือ

ประหยัดแก๊สแอลพีจี. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, 1-5 ธันวาคม 2561, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 537-544. 

2.3 ปองพล รักการงาน, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ชลีดล อินยา

ศรี, วีรยุทธ สระสีสม และยุทธภูมิ  อาสนะรัตนธรรม. (2561). 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
การศึกษาระบบท าความร้อนเพ่ือใช้เป็นความร้อนเสริมในระบบ

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. ในรายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที ่5, 1-5 ธันวาคม 

2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 546-553. 

3. ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. ปัจจุบัน        ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน                 
พ.ศ. 2558-2563    อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2549-2557    อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     1) การสั่นสะเทือนเชิงกล  2) วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 
     3) เขียนแบบวิศวกรรม    4) กลศาสตร์วัสดุ 
     5) กลศาสตร์เครื่องจักรกล  6) คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
     7) พลังงานทดแทน        8) เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
     9) คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ   
    10) ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม 
    11) กลศาสตร์วิศวกรรม    12) การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 
5. ประสบการณ์ด้านการนิเทศ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
    พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รายวิชาสหกิจศึกษา 

4 นางชลีดล  อินยาศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
      วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
              มหาวิทยาลัยนเรศวร (2557) 
      วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
              มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552) 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 Noppon Mingmuang, Chaleedol Inyasri, Wirote 

Jongchanachavawat, “Model proposed to cost reduction 
in printing”, The 1 5 th International Symposium on 
Artificial Intelligence and Natural Language Proceeding 
(iSAI-NLP-AIoT2020 ) , 18-20 November 2020, Live from 
Bangkok, Thailand. 54-59. 

2.2 Wirote Jongchanachavawat and Chaleedol 
Inyasri. (2 0 2 0 ) .  Design and Implementation Printer 
Pooling for Cost Down at Krirk University. TEST 
Engineering & Management Journal (ISSN 0193 – 4120), 
May-June 2020, 30422-30428. (Q4) 

2.3 ชลีดล  อินยาศรี, ชลาลัย  วงเวียน, ปานทิพย์  ดีเด่น, 
กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี และจุติพร  อินทะนิน. (2562). การผลิต
ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ต าบล
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
ศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 
5 ประจ าปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน” , 22 มีนาคม 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย . 1838 – 
1844. 

2.4 ชลีดล อินยาศรี, สายฝน นาชัยสิทธิ์ , จุติพร อินทะนิน 
และปกรณ์ พรหมแก้ว (2562). การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. ในรายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับชาติ "งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม" ประจ าปี 
2562 (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) , 12 กันยายน 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประเทศไทย. 331-336. 

2.5 ชลาลัย วงเวียน, อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก, ชลีดล อินยาศรี 
และศิรินันท์ จีนพก. (2562). รูปแบบการจัดการขยะกับโรงเรียน
บ้านหนองเป่าปี่ ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 4 และการประชุมระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 1 “การ
ยกระดับงานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”, 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
26 - 28 มิถุนายน 2562, โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ. 1334 - 
1343. 

2.6 ชลีดล  อินยาศรี, ปองพล  รักการงาน และภาณุศักดิ์  
มูลศรี. (2562). จักรยานบรรทุกสินค้าไฟฟ้าร่วมกับระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 15 , 21 – 24 พฤษภาคม 2562 จังหวัด
นครราชสีมา. SEU0025. 

2.7 ชลีดล อินยาศรี, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ปองพล รักการ
งาน, ยุทธภูมิ อาสนะรัตนธรรม และปกรณ์ พรหมแก้ว. (2561). 
การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในกระบวนการอบผ้าเบรคเพ่ือ
ประหยัดแก๊สแอลพีจี. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, 1-5 ธันวาคม 2561, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 537-544. 

2.8 ปองพล รักการงาน, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ชลีดล อินยา
ศรี, วีรยุทธ สระสีสม และยุทธภูมิ  อาสนะรัตนธรรม. (2561). 
การศึกษาระบบท าความร้อนเพ่ือใช้เป็นความร้อนเสริมในระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. ในรายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่  5, 1-5 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 
546-553. 
3. ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน  อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
พ.ศ. 2557  วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เฟื่องสิริ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร 
    2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครืองกล 
    3) การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง  4) เครื่องจักรกลไฟฟ้า                    
    5) วิศวกรรมไฟฟ้า           6) ฟิสิกส์วิศวกรรม2  
5. ประสบการณ์ด้านการนิเทศ 
    พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รายวิชาสหกิจศึกษา 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
5 จ.ส.ต.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท 

ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

Ph.D. (Electrical Engineering)  
        Da-Yeh University Taiwan (2563) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2557) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2555) 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 P. Hengjinda and Joy Iong Zong Chen,  (2021). 

Prediction of Energy Consumption by Ships at the port 

using Deep Learning. Journal of Electrical Engineering 

and Automation (EEA), 03(02): 124-137.  

2.2 Joy Iong Zong Chen and P. Hengjinda. (2021). 

Enhanced Dragonfly Algorithm based K-Medoid 

Clustering Model for VANET. Journal of ISMAC, 03(01): 50-

59.   

2.3 Joy Iong Zong Chen and P. Hengjinda. (2021). 

Early Prediction of Coronary Artery Disease (CAD) by 

Machine Learning Method - A Comparative Study. 

Journal of Artificial Intelligence and Capsule Network, 

03(01): 17-33.  

2.4 P. Hengjinda and Joy Iong Zong Chen,  (2021). 

Renewable Energy Production form Agricultural Waste 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
and Hydrogen Battery Formation. Journal of Electrical 

Engineering and Automation (EEA),  02(04): 151-155. 

2.5 P. Hengjinda and Joy IongZong Chen. (2020). An 

Intelligent Feedback Controller Design for Energy 

Efficient Air Conditioning System. Journal of Electronics 

and Informatics,  02(03): 168-174. 

3. ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) ระบบควบคุมออโตเมชั่น    2) การควบคุมกระบวนการทาง  
    3) เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์  4) เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
    5) ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์                     
    6) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                    
    7) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
    8) การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ 
    9) คณิตศาสตร์วิศวกรรม  
    10) เทคโนโลยีการเชื่อมโยง  
    11) พ้ืนฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
6 นายปองพล รักการงาน 

ต าแหน่ง: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
 วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549) 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2 
               สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2544) 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย  
2.1 ชลีดล  อินยาศรี, ปองพล  รักการงาน และภาณุศักดิ์  

มูลศรี. (2562). จักรยานบรรทุกสินค้าไฟฟ้าร่วมกับระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 15 , 21 – 24 พฤษภาคม 2562 จังหวัด
นครราชสีมา. SEU0025. 

2.2 ชลีดล อินยาศรี, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ปองพล รักการ
งาน, ยุทธภูมิ อาสนะรัตนธรรม และปกรณ์ พรหมแก้ว. (2561). 
การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในกระบวนการอบผ้าเบรคเพ่ือ
ประหยัดแก๊สแอลพีจี. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, 1-5 ธันวาคม 2561, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 537-544. 

2.3 ปองพล รักการงาน, เจิมธง ปรารถนารักษ์, ชลีดล อินยา
ศรี, วีรยุทธ สระสีสม และยุทธภูมิ  อาสนะรัตนธรรม. (2561). 
การศึกษาระบบท าความร้อนเพ่ือใช้เป็นความร้อนเสริมในระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. ในรายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่  5, 1-5 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 
546-553. 

2.4 ปองพล รักการงาน, ภาณุศักดิ์ มูลศรี, ชลีดล ใจซื่อดี, 
ไพศาล สมชัย และนันทิยา  ข าใจดี.(2561). การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยผิวดูดกลืนความร้อน. การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 , 13-
15 มิถุนายน 2561, โรงแรมโนโวเทล, จังหวัดระยอง. (724 - 
728). 
3. ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน  อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
พ.ศ. 2560 - 2563  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและ

บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
   1) การถ่ายเทความร้อน        2) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  
   3) คณิตศาสตร์วิศวกรรม       4) จรรยาบรรณวิชาชีพวศิวกรรม 
   5) สถิติและเศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมพลังงาน      
   6) พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
   7) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1 
 5. ประสบการณ์ด้านการนิเทศ 
     พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รายวิชาสห
กิจศึกษา 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสมัมนาวิพากษ์หลักสตูร 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ฌ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย  

การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ญ 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภาวิศวกรที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาคผนวก ญ.1  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร 
 หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่2) 
 พ.ศ.2561 
ภาคผนวก ญ.2 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร 
 หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่3) 
 พ.ศ.2564 
ภาคผนวก ญ.3 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทาง
 วิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้
 เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
 ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 ควบคุม พ.ศ.2562 
ภาคผนวก ญ.4  ประกาศสภาวิศวกรที่ 122/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรม 
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ภาคผนวก ญ.1 
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่2) 

พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก ญ.2 
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร   
หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่3) 

พ.ศ.2564 
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ภาคผนวก ญ.3 
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  
ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ญ.4  ประกาศสภาวิศวกรที่ 122/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรม 
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ภาคผนวก ฎ  
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  

(Course Learning Outcomes: CLOs) 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

 5501111  คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 1 3 (3-0-6)           
CLO1  มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น ตัวด าเนินการทาง

คณิตศาสตร์ การแก้สมการอนุพันธ์ การแก้สมการ
ปริพันธ์ และประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรม 

 

 5501112  คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 2 3 (3-0-6)           
CLO1  มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรขาคณิตเวกเตอร์

ใน 3 มิติ  ระบบพิกัดเชิงขั้ว และการประยุกต์ใช้ในงาน
ทางวิศวกรรม 

 

5501107  เคมีวิศวกรรม 3 (3-0-6)           
CLO1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักสารเคมีชนิดต่าง ๆ  
CLO2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านคุณสมบัติของสารเคมี 

5501108  ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1 (0-3-0)           
CLO1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือทางเคมี  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

 5501109  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมพลังงาน   3 (3-0-6)           
CLO1 มีความรู้ ความเข้าใจ พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และ

ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 

 5541102  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
วิชาชีพวิศวกรรม 

3 (3-0-6)           

CLO1 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน ภาวะและชนิดของภาวะมลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

CLO2  มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมมลพิษจาก
สภาพแวดล้อมในการท างาน โรคจากการประกอบอาชีพ 
การยศาสตร์ อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ การปฐม
พยาบาล 

CLO3  มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การ
สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการท างาน 

 5541501   เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-2-5)           
CLO1  สามารถสเก็ตภาพฉายตั้งฉากและภาพไอโซเมตริกซ์ได้  
CLO2  สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบสร้างชิ้นงาน 3 มิติได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

 5541506  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิศวกรรม 3 (2-2-5)           
CLO1  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ แลวิศวกรรมศาสตร์ ในการแกป้ัญหาทาง
วิศวกรรม 

 

CLO2  สามารถออกแบบผังโปรแกรม และเขียนโปรแกรมช่วย
ค านวณหรือช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรมได้ 

CLO3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เกี่ยวกับทักษะด้าน
เทคโนโลยี ทักษะด้านการจัดการ ทักษะทางด้านการ
สื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 5541503  กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)           
CLO1  เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการค านวณ

แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล และการหา
เวกเตอร์ลัพธ์ 

 

CLO2  เข้าใจหลักพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน 
 5541505  วัสดุวิศวกรรมส าหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6)           

CLO1   มีความรู้เกี่ยวกับสมบัติและประยุกต์ใช้วัสดุหลักทาง
วิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO2   สามารถทดสอบหาสมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติ
ทางแสง และสมบัติทางความร้อนของวัสดุ 

CLO3   สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมในงานพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมสามารถประยุกต์ใช้วัสดุในเทคโนโลยีพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
 

 5541701  ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน  1 (0-3-0)           
CLO1 เพ่ือให้ผู้เรียนค้นหา และเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือวัด

ประเภทต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม  
 

CLO2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เครื่องมือช่าง และ
เครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมได้ 

 5542102  ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรพลังงาน  3 (3-0-6)           
CLO1 สามารถเข้าใจค าศัพท์และความหมายของพลังงาน

หมุนเวียนชนิดต่างๆ ในภาษาอังกฤษ 
 

CLO2 สามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

 5542505   กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO1 สามารถวิเคราะห์ความเค้นหรือความเค้นรวม และ
ความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรง แรงบิด และโมเมนต์
ดัดได้ 

 

CLO2 สามารถวิเคราะห์การวิบัติของวัสดุ และค านวณออกแบบ
ขนาดชิ้นงาน หรือเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
 

 5542506   อุณหพลศาสตร์   3 (3-0-6)           
CLO1 ระบุสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสสารจากสภาวะที่ก า

หน 
 

CLO2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางอุณหพล
ศาสตร์ 

CLO3 ประยุกต์ใช้กฎทางอุณหพลศาสตร์ ในการระบุสภาวะของ
สสารตามกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ 

CLO4 ประยุกต์ใช้กฎทางอุณหพลศาสตร์ ในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาของระบบทางความร้อน 

 5542507   กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)           
CLO1 มีความรู้เรื่องคุณสมบัติของของไหลและของไหลสถิต  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO2 สามารถเข้าใจหลักการ การวิเคราะห์ปัญหา และ
ประยุกต์การใช้งานการไหลของของไหลในท่อ 

 5542508   กระบวนการผลิต   3 (3-0-6)           
CLO1  มีความรู้  ความเข้าใจ ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การขึ้นรูปโดยการ

ใช้เครื่องจักรกล และการเชื่อม 

 

CLO2  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถหาความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการผลิตและวัสดุ ต้นทุนกระบวนการ
ผลิตเบื้องต้น การควบคุมและการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต 

CLO3  มีความรู้และเข้าใจการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น  
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน 

 5542509   กลศาสตร์เครื่องจักรกล   3 (3-0-6)           
CLO1  เข้าใจหลักการของงานและพลังงาน โมเมนตัมและแรงดุล 

ความเสียดทาน  การถ่ายทอดการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์
ต าแหน่งของกลไกการวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง 
การวิเคราะห์คิเนแมติกส์และแรงพลวัตในเครื่องจักรกล  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO2  เข้าใจหลักพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน 
กฎของกราชอฟ 

 5542510   การถ่ายเทความร้อน 3 (3-0-6)           
CLO1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการถ่ายเทความร้อน

และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
 

CLO2 สามารถประยุกต์ใช้หลักการถ่ายเทความร้อนกับการใช้
งานของรูปแบบความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 5542511   คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ 3 (2-2-5)           
CLO1  สามารถสร้างแบบจ าลอง พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขเริ่มต้น

และเงื่อนไขขอบเขตให้สอดคล้องกับปัญหาได้ของปัญหา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

CLO2  สามารถระบุจุดวิกฤติ และการหาจุดที่เหมาะสมของ
ปัญหาได้ 

CLO3  สามารถสร้างแบบจ าลองของปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 5542601   วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (2-2-5)           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO1  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในการแกป้ัญหาทาง

วิศวกรรม 

 

CLO2  มีทักษะในการใช้ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 

CLO3  สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงกฎหมายและความ

ปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

5542603 การออกแบบระบบไฟฟ้าจากระบบพลังงานทดแทน 3 (2-2-5)           

CLO1 สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงกฎหมายและความ

ปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟ้า 

 

CLO2 สามารถใช้ความรู้ เครื่องมือพื้นฐาน หรือเครื่องมือทาง

วิศวกรรมเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวน

วิเคราะห์ ออกแบบ หรือสร้างระบบการผลิตพลังงานจาก

พลังงานทดแทน 

 5543306   เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และลม 3 (3-0-6)           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO1 มีความรู้และความเข้าใจความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์กับ

โลก ต าแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า ประเภทของรังสี

อาทิตย์ การวัดและการวิเคราะห์รังสีดวงอาทิตย์  

 

CLO2 มีความรู้ในการประยุกตแ์ละออกแบบการใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ในรูปแบบความร้อนและการประยุกต์ใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบไฟฟ้า ระบบยานยนต์

ไฟฟ้า 

 

 5543307   เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 3 (3-0-6)           
CLO1  มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับชีวมวล ศักยภาพของชีวมวลที่

จะใช้เป็นพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีว
มวลแข็ง ชีวมวลเหลว ก๊าซชีวภาพ และขยะ 

 

CLO2  สามารถวิเคราะห์การการผลิตพลังงาน การตรวจวัด และ
วิเคราะห์สมบัติทางวัสดุและทางความร้อนของชีวมวล
แข็ง ชีวมวลเหลว และก๊าซชีวภาพ 

CLO3  สามารถประยุกต์ใช้ชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงานทางด้าน
ไฟฟ้าและความร้อน การน าพลังงานกลับมาใช้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

 5543305   เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน 3 (3-0-6)           
CLO1  เข้าใจหลักการพ้ืนฐานของการเก็บสะสมพลังงานความ

ร้อน ไฟฟ้า และพลังงานศักย์ เทคโนโลยีของระบบเก็บ
กักพลังงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ 

 

CLO2  สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดของระบบการ
ประยุกต์ใช้งานในระบบพลังงาน 

CLO3  สามารถประเมินความเป็นไปได้ในการใช้งานในระยะยาว
โดยพิจารณาจาก ราคา แรงขับเคลื่อนด้านการตลาด 
และความปลอดภัย 

 5543401   การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานใน
อาคาร 

3 (3-0-6)           

CLO1 สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงกฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 

CLO2 มีทักษะด้านการจัดการ ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

CLO3 มีทักษะในการใช้ความรู้ เครื่องมือพื้นฐาน และเครื่องมือ
ทางวิศวกรรม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ข้อมูล เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการใช้พลังงาน หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

CLO4 สามารถหาแนวทางและก าหนดมาตรการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบพลังงาน และเขียนรายงานการ
จัดการพลังงานในอาคาร 

 5543402   การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

3 (3-0-6)           

CLO1  มีทักษะด้านการจัดการ ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทักษะ

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

CLO2 มีทักษะในการใช้ความรู้ เครื่องมือพื้นฐาน และเครื่องมือ

ทางวิศวกรรม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการใช้พลังงาน หรือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

CLO3 สามารถหาแนวทางและก าหนดมาตรการการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบพลังงาน และเขียนรายงานการ

จัดการพลังงานในโรงงาน 

 5543513   การท าความเย็นและปรับอากาศ 3 (3-0-6)           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO1  ระบุสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของอากาศและสารท า

ความเย็นที่จ าเป็นในการค านวณ 

 

CLO2 ค านวณสมรรถนะการท าความเย็นของระบบท าความเย็น 

CLO3 ค านวณภาระการท าความเย็นและก าหนดคุณลักษณะ

เฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ์ในระบบท าความเย็น 

CLO4  วิเคราะห์เงื่อนไขการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบที่

สภาวะต่าง ๆ 

 

 5543515   พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม 3 (3-0-6)           
CLO1  สามารถสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบได้  
CLO2  สามารถวิเคราะห์การตอบสนองทางพลวัตของระบบใน

โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ได้ 
CLO3  สามารถออกแบบและปรับปรุงสมรรถนะของระบบ

ควบคมุ 
 5544514   ระบบควบคุมขั้นสูงและอุปกรณ์อัจฉริยะ 3 (3-0-6)           
CLO1  สามารถเชื่อมโยงและสั่งงานอุปกรณ์และตัวขับเร้าได้  
CLO2  สามารถออกแบบระบบและอุปกรณ์ชาญฉลาดได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

 5543702   ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1 1 (0-3-0)           
CLO1  สามารถอธิบายสมบัติทางกลของวัสดุ และเลือกใช้วัสดุได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานทางวิศวกรรม 
 

CLO2  สามารถอธิบายสมบัติและพฤติกรรมของของไหลได้ 
CLO3  มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับอุณหพล

ศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน 
 5543703   ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 1 (0-3-0)           

CLO1 มีทักษะการวัดทางพลังงาน และสามารถใช้เครื่องมือวัด
ทางพลังงานได้อย่างถูกต้อง 

 

CLO2 สามารถอธิบายหลักการ และพฤติกรรมผลิตพลังงาน
หมุนเวียนชนิดต่าง ๆ ได้ 

 5544903   สัมมนาและการแสดงผลงานทางวิศวกรรมพลังงาน 1 (0-2-1)           
CLO1 สามารถก าหนดรูปแบบ และจัดการจัดสัมมนาทาง

พลังงานได้ 
 

CLO2 สามารถสืบค้น  สังเคราะห์ และสรุปประเด็นส าคัญของ
ข้อมูล เพ่ือก าหนดหัวข้อทางพลังงานที่จะด าเนินโครงการ
ในงานสัมมนาได้ 

 5543902   ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 3 (3-0-6)           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO1 สามารถสังเคราะห์ และสรุปประเด็นส าคัญของปัญหา
ทางพลังงานได้ 

 

CLO2 สืบค้น ออกแบบการดทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องอย่างมีนัยส าคัญได้ 

 5544201   ผู้ประกอบการด้านพลังงาน 2 (1-2-3)           
CLO1  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 

CLO2  สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคตด้านธุรกิจด้านพลังงานได้ 
 

 5544516   วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3 (3-0-6)           
CLO1 สามารถเข้าใจหลักการและโครงสร้างของโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนทั้งกังหันไอน้ าและกังหันแก๊ส 
 

CLO2 สามารถเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 5544801   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1)           

CLO1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ 
ในการสืบค้นข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือให้
ตนเองรู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

CLO2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถค้นหา และเรียนรู้ทักษะการท างาน
ที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 

 5544802   สหกิจศึกษา 6 (600)           
CLO1 สามารถบูรณาการความรู้ และทักษะรอบด้านในการฝึก

ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งวิศวกรพลังงานได้ 


CLO2 สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมีทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 5544902   โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 3 (1-4-4)           
CLO1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ ในการ

สืบค้นข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรแกป้ัญหาทางวิศวกรรมได้ 



CLO2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการออกแบบ วัด 
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
ปัญหาทางวิศวกรรมได้ 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องที่รายวิชามีความสัมพันธ์กับ PLOs 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหาร การ
ท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจ (Mission) 
1. สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมท า งาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยค านึงถึง หลักกระจาย
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จ า เป็นและประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้ความ ส าคัญกับการ
วิจัยเ พ่ือแก้ปัญหาของพ้ืนที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างแท้จริง 

เว็บไซต์ กองแผนงาน 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

4. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
นวัตกรรมบนพ้ืนฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและ สังคม 
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึก และความ
ภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล 
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced 
Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือ ส า นักบริหาร
ยุทธศาสตร์เป็นกลไกด า เนินการตามหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่สากล ส านักส่ ง เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชั้นน าระดับประเทศ 
 

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณทิตที่มีความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. ส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพเกิดการน ามาใช้ประโยชน์จริง 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมการ
บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4. บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรยุคใหม่ 

4 มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 ด้าน /
มคอ. 1 (ถ้ามี) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. ดา้นความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้
กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิ ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่าง
มีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค ์
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ตามได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 
5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน 
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพได้เป็นอย่างด ี
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค ์
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการ
สื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

5 ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
- คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคม ี 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม  
- กลุ่มที่  1 พ้ืนฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) 

ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ Mechanical Drawing, Statics and 

Dynamics, Mechanical Engineering Process  
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

- กลุ่ มที่  2 ความรู้ ทางดิจิทัล  (Digital Literacy) ความรู้ที่  

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ  Digital Technology in Mechanical 

Engineering  

- กลุ่มที่ 3 พ้ืนฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids 

Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Thermodynamics, 

Fluid Mechanics  

- กลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ (Engineering 

Materials and Mechanics of Materials) ความรู้ที่เก่ียวขอ้ง

กับ Engineering Materials, Solid Mechanics 

- กลุ่มที่  5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

(Health Safety and Environment)  

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  
- กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล (Machinery) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

Machinery Systems, Machine Design, Prime Movers 

- กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, 

Cooling and Applied Fluids) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Heat 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

Transfer, Air Conditioning and Refrigeration, Power 

Plant, Thermal Systems Design  

- กลุ่มที่ 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic 

Systems and Automatics Control) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

Dynamic Systems, Automatics Control, Internet of 

Things (IoT) and AI (use of), Robotics, Vibration  

- กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอ่ืน ๆ (Mechanical Systems) ความรู้

ที่ เ กี่ ยวข้ องกับ  Energy, Engineering Management and 

Economics, Fire Protection System, Computer Aided 

Engineering (CAE) 

6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และ (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมการวิจัยที่มี
มาตรฐาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2579 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2579 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษา  

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่างๆ 
ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
คุณธรรม ความเพียรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 และความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม 
และประเทศ 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย มีความเป็นพลเมืองโลก 

9 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและการท างาน (life and Career Skills) 
1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 

2. การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 

3. ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

4. การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และ 

ความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 

5. ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 

10 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1. ทักษะการวิจัย การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

2. ทักษะการท างานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ 

 

11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 
3. คิดเป็นท าเป็น 
4. มีความรับผิดชอบ 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 

12 อัตลักษณ์นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

13 ความต้องการจ าเป็นของนายจ้าง รายวิชาที่เน้นปฏิบัติ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะทางด้าน 
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 

จากการวิพากษ์หลักสูตรและ
แบบสอบถาม 

14 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์เก่า รายวิชาที่เน้นปฏิบัติ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะทางด้าน 
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 

15 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์
ปัจจุบัน 

ทักษะทางด้านปฏิบัติด้านวิศวกรรมและการใช้เครื่องมือหรือ 
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

สัมภาษณ์ศิษย์ปัจจุบัน 

16 ความต้องการจ าเป็นของอาจารย์ อุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เพียงพอต่อการสอนและการ
ท างานวิจัย และพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนและท างานวิจัย 

สัมภาษณ์อาจารย์ 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง PLOs กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 

ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ Input  
/ Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

1 วิศวกรเครื่องกลที่มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ 
อดทน 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันท างาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการท างาน 

PLO1, PLO10 

2 สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหางานทางด้าน
วิศวกรรมได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

มีความคิด สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหางานทางด้าน
วิศวกรรมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

PLO2, PLO4, PLO5, PLO6, 
PLO7 และ PLO8 

3 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ ด้านวัสดุ ด้านเขียน
แบบ ด้านกลศาสตร์ และด้านเขียนโปรแกรม  

PLO3 และ PLO4 

4 มีทักษะด้านปฏิบัติการวิศวกรรมและ 
การใช้เครื่องมือหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

สามารถใช้เครื่องมือหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิ 
ศวกรรมเครื่องกล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

PLO3, PLO9 

5 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็น
ต่อการท างานด้านวิศวกรรม 

PLO1 

6 รายวิชาที่เน้นปฏิบัติ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
โดยเฉพาะทางด้านระบบอัตโนมัติ 

มีทักษะด้านระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าใจหลักการท างาน 
เลือกใช้อุปกรณ์ และออกแบบ เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติได้ 

PLO1, PLO3, PLO8 

 
หมายเหตุ :  1. แต่ละ PLO อาจตอบความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หลายกลุ่ม 

2. ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม อาจน าไปจัดท าเป็น PLOs ได้หลาย PLOs ตามความเหมาะสม  
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ภาคผนวก ฑ 
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร ์พ.ศ.2553 
(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 
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ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(1) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)       X     X   
   5541501 เขียนแบบวิศวกรรม              
ภาระแบบสถิตย์ (Static loadings) X X             
   5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม                  
ภาระแบบพลศาสตร์หรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable loadings) X X             
   5541503 กลศาสตร์วิศวกรรม              
   5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล              
วัสดุวิศวกรรม (Engineering material)       X         
   5541505 วัสดุวิศวกรรมส าหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม              
   5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1              
กลศาสตร์วัสดุ (Machanics of materials) X X   X X       
   5542505 กลศาสตร์วัสดุ               
กระบวนการผลิต (Manufacturing process)       X     X   
   5542508 กระบวนการผลิต              
   5541701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน               
การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์หรือเครื่องจักรกล 

X X   X       X 
(Analysis and design of vehicles or machine components) 
   5542511 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ              
   5544515 การออกแบบเครื่องจักรกล              
(2) กลุ่มความรูด้านอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
กลศาสตร์ของไหล (Fluids mechanics) X   X   X       
   5542507 กลศาสตร์ของไหล               
   5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1              
อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) X   X   X       
   5542506 อุณหพลศาสตร์               
   5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1              



 

295 
 

การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer) X   X   X       
   5542510 การถ่ายเทความร้อน              
   5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1              
การวิเคราะห์และออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงความร้อน X   X   X   X X 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments)              
   5542511 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ              
   5543513 การท าความเย็นและปรับอากาศ                 
พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน (Energy and Energy 
Conversion) 

X   X   X X X X 

   5543306 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และลม              
   5543307 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ              
   5543703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2              
   5543401 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร              
   5543402 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

             

   5544201 ผู้ประกอบการด้านพลังงาน              
   5544516 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง              
   5544903 สัมมนาและการแสดงผลงานทางวิศวกรรมพลังงาน                 
(3) กลุ่มความรูด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)           X     
   5542601 วิศวกรรมไฟฟ้า              
   5542603 การออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน              
ระบบพลศาสตร์ (Dynamic System) X X X           
   5542509 กลศาสตร์เครื่องจักรกล              
   5543515 พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม                 
การควบคุมระบบ (System Control) X           X   
   5541102 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพวิศวกรรม              
   5541506 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิศวกรรม              
   5543703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2              
   5544514 ระบบควบคุมข้ันสูงและอุปกรณ์อัจฉริยะ                 
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ภาคผนวก ฒ 
บันทึกข้อตกลงความรว่มมือการพัฒนาหลักสตูรและกิจกรรม 

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 
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