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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25551791103947
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Energy Engineering)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Energy Engineering)
3. วิชาเอก
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 143 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่ใชภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน พ.ศ. 2555 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
คําสั่งที่ 078/2559 ผานการเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการดําเนินงานวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
คําสั่งที่ 1707/2559 ผานการเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผานการเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
6.5 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผานการเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
6.6 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผานการเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
6.7 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผานการเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร อ มในการเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai Qualifications Register :
TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกร/นักวิชาการ/นักวิจัย/ผูปฏิบัติงานดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
8.2 งานตรวจสอบการใชพลังงานและอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
8.3 งานศึกษาวิเคราะหระบบพลังงานในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
8.4 เจาของสถานประกอบการ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีพลังงาน

9. ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นางสาวกังสดาล สกุลพงษมาลี
2

นายภาณุศักดิ์ มูลศรี

3

นางสาวจุติพร อินทะนิน
นายเจิมธง ปรารถนารักษ

5

นางสาวชลีดล อินยาศรี

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ป พ.ศ.
2545
2541
2552
2549

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549
2549
2543
2557
2552

3

4

ตําแหนง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ผูชวยศาสตราจารย วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
อาจารย
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมการทําความเย็นและ
ปรับอากาศ)
อาจารย
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
อาจารย
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
อาจารย
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันพลังงานเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงทําใหมีความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการที่ประเทศ
ไทยจั ด เป น ประเทศที่ พึ่งพาการนํ าเข าเชื้อเพลิงจากตางประเทศ จึงทําใหป ระสบปญ หาการขาดแคลน
เชื้อเพลิง ซึ่งสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก ดังนั้น ปริมาณพลังงานที่เพียงพอ
สําหรับปจจุบันและอนาคตจึงมีความสําคัญตอความมั่นคงของประเทศเปนอยางมาก ซึ่งหมายรวมถึง การ
จัด หาแหลงพลั งงานให เพี ย งพอตอความตองการ ปริมาณพลั งงานสํารองที่เหมาะสม และการใช แหล ง
พลังงานที่ห ลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหลงทรัพยากรเพียงแหลงเดียวโดยเฉพาะแหลง
เชื้อเพลิงประเภทใชแลวหมดไปจําพวกฟอสซิล เพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางพลังงานในหลายประเทศทั่วโลก
จึงมีแนวทางในการพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนภายในประเทศรวมกับการอนุรักษพลังงาน โดยรัฐบาลไทย
ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดประกาศแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และ แผนอนุรักษพลังงาน
เพื่อกําหนดกรอบและเปาหมายการพัฒนาดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหชัดเจน ดังนั้น การ
พัฒนากําลังคนที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปญหาดานความมั่นคงทางพลังงานไดสงผลกระทบตอทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม โดย
เทคโนโลยีดานพลังงานไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอการปรับตัวของสังคมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคมอยางชัดเจน ซึ่งจากเดิมที่สังคมไทยมีการใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิลเปน หลักกอใหเกิดปญหาดาน
ปริมาณที่จํากัดของเชื้อเพลิง เนื่องจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงที่ใชแลวหมดไปไมสามารถผลิตไดใน
ระยะเวลาอั น ใกล อี กทั้งยังก อให เกิ ดป ญ หาดานสิ่งแวดลอม จึงไดมีการวางแผนเพื่ อจัด การพลังงานใน
อนาคตเพื่อแกปญหาความมั่นคงและความยั่งยืนของพลังงาน โดยแนวทางในการแกไขที่ไดรับความนิยม
อยางแพรหลาย คือ พลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน ทําใหสังคมไทยเกิดการปรับตัวเขาสูสังคมที่
ตระหนักถึงพลังงานที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น วัฒนธรรมการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน
ของคนในสังคมไทยจึงเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงควรมีการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรดานพลังงานที่มีความรอบรู ความสามารถใน
การปรับตัวและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาหลักสูตรไดคํานึงถึงแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ที่กําลังกาวเขาสู การเป น มหาวิทยาลัยสี เขี ยว ซึ่งมี ตัวชี้วัดด านการจัดการพลังงานและการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศเปนเปาหมายที่สําคัญ

12. ผลกระทบจาก ข อ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒ นาหลักสูต รและความเกี่ยวของกับพัน ธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลักสูตรจะเนนการพัฒ นาศักยภาพของบุ คคลดานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานให
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม สภาวิศวกร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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ดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุงสูสากล สรางอัตลักษณใหเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและ
สังคม โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม ดานการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่
จําเปนและประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน และประเทศ โดยใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อแกปญหา
ของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง ดานบริการ
วิชาการ ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนอง
ความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดานสืบสาน สงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนและสังคม และดานการเสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความ
สํานึก และความภูมิใจในวัฒ นธรรมของทองถิ่นและของชาติเพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาของการ
อนุรักษและเผยแพรสูสากล
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
1) หมวดวิชาศึ กษาทั่ วไป เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร
คณ ะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณ ะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณ ะวิ ท ยาการจั ด การ คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร
2) หมวดวิ ช าเฉพาะด า น เป ด สอนโดยคณ ะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และคณ ะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยมีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่
ประสานงานกับคณะตาง ๆ ในการเปดรายวิชาและจัดอาจารยผูสอน

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี
ความรอบรูและความเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เปนหลักสูตรที่ผลิตบั ณฑิตดาน
วิศวกรรมเพื่อรองรับความตองการกําลังคนทางดานการผลิตและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับตอแผนพลังงานทดแทนและแผนอนุรักษพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ยังตอบสนองตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนยุทธศาสตรชาติ
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1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมพลั ง งานให มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพสูสังคม
2) เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตสาขาวิ ช าวิศวกรรมพลั งงานให มีความรู ความสามารถ ความชํ านาญดาน
พลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
3) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมพลังงานให มี ความสามารถด านการคิ ดวิเคราะห แ ละ
แกปญหาในงานวิศวกรรมพลังงานไดอยางมีระบบ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิช าวิศวกรรมพลังงานใหมีความสามารถวางแผนและรับ ผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรูที่สอดคลองกับวิชาชีพ
5) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานใหมีความสามารถพัฒนาตนเองใหมีความรูตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน - ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง - รายงานผลการประเมิ น
ให มี ม าตรฐานไม ต่ํ า กว า ที่ สกอ. สม่ําเสมอ
หลักสูตร
กําหนด
- พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ ง - เอกสารหลักสูตรที่ผานการ
กับมาตรฐานระดับชาติ
ปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน - รายงานผลการประเมิ น
ให ส อดคล องกั บ ความต องการของ ความต อ งการของผู ป ระกอบ ความพึ งพอใจในการใช
ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต และการ การดานวิศวกรรมพลังงาน
บัณฑิตของผูประกอบการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะความรู ความ
สามารถในการทํางาน
- รอยละการมีงานทําของ
นักศึกษา
พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการเรี ย นการ - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด า นการ - ผลงานวิจัย
สอน การวิ จั ย และการบ ริ ก าร เรี ย นการสอน การวิ จั ย และ - รายงานผลการประเมิ น
วิช าการ ให ส อดคล องกั บ การนํ าไป การบริการวิชาการ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ใน ก า ร
ปฏิบัติงานจริง
- สนั บสนุน ให นั กศึกษาไดศึกษา ใหบริการทางวิชาการ
จากปญหาในทองถิ่นและสถาน - รายงานผลการประเมิ น
ประกอบการระหวางเรียน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และผูประกอบการ
พัฒนาสถานที่และอุปกรณการเรียน - จัดหางบประมาณสนับสนุน
- รายงานผลการประเมิ น
การสอน ให มี ความทั น สมั ย ต อการ
ความพึงพอใจของนักศึกษา
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยจัดรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝกประสบการณวิชาชีพ
หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา เรี ย นวั น จั น ทร ถึ ง วั น ศุ ก ร เต็ ม เวลา ส ว นข อ กํ า หนดต า งๆให เป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2553 (หมวด 3)
(ภาคผนวก ช)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
และเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.
2553 (ภาคผนวก ช)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสําเร็จการศึกษา
ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ดูขอบังคับฯ 2553 หมวด 5)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป น ไปตามข อ บั งคั บ ว าด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เป น ไปตามข อ บั งคั บ ว าด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สายวิ ท ย -คณิ ต สายศิ ล ป -คํ า นวณ หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
2.2.2 สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) (เที ย บโอน) จากสถาบั น ที่
กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง
หรือตามดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 2) (ภาคผนวก ช)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิ ตศาสตร อาจมีป ญหาใน
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รายวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และพื้นฐานทางวิศวกรรม รวมทั้งทักษะดานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา จึงมีความจําเปนที่จะตองสอนปรับพื้นฐานในวิชาดังกลาวและเพิ่มการคนควาหาความรูจาก
แหลงที่เปนภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหานักศึกษาที่มีพื้นฐานความรูไมเพียงพอ โดยจัดสอนปรับ
พื้นฐานในชวงแรกเขาและระหวางการศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
2560 2561 2562 2563 2564
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
120
30

ระดับชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา/
คาลงทะเบียน (เหมาจาย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2560
900,000

ปงบประมาณ
2561
2562
2563
1,800,000 2,700,000 3,600,000

2564
3,600,000

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

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
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หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
รายจายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดิน
คาสิ่งกอสราง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวที่ใชในการผลิต
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้

ปงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

1,365,000 1,419,600 1,476,384 1,535,439 1,596,857
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
1,415,000 1,469,600 1,526,384 1,585,439 1,646,857
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1,465,000 1,529,600 1,596,384 1,665,439 1,736,857
30
60
90
120
120
(คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา จํานวน 24,083 บาท/คน/ป)

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอรเน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช)

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร

ไมนอยกวา

143 หนวยกิต
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ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ข . หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
107 หนวยกิต
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร บังคับเรียน
ไมนอยกวา
21 หนวยกิต
- กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม บังคับเรียน ไมนอยกวา
29 หนวยกิต
วิชาเฉพาะดาน
- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม บังคับเรียน ไมนอยกวา
35 หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม เลือกเรียน ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
- กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา
7 หนวยกิต
ค . หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
หมายเหตุ 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหนักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม
นอยกวา 9 หนวยกิต และเลือกเรียนกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ใหเลือกกลุมวิชาภาษาและ
การสื่อสารเปนไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ในกรณี ข อ 1) และ 2) ต อ งเรี ย นรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษรวมไม น อ ยกว า 12 หน ว ยกิ ต
ตลอดหลักสูตร
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3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Thai for Communication
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(3–0–6)
Thai for Specific Purposes
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3(3–0–6)
Thai for Critical Thinking
1540204 ภาษาไทยสําหรับครู
3(3–0–6)
Thai for Teachers
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
English for Communication
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3–0–6)
English for Study Skills
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3–0–6)
English for Careers
1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3–0–6)
Foundation English
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0–6)
English for Business Communication
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3(3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3–0–6)
English for Teachers
1560101 ภาษาพมาเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Burmese
1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Burmese for Communication
1570101 ภาษาจีนเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Chinese
1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Chinese for Communication
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Hindi
1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Hindi for Communication
1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(3–0–6)
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1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102

รหัสวิชา
1050101
1050102
1050103
รหัสวิชา
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
2010101

Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องตน
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องตน
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnam
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnam for Communication

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(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3(3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3(3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3–0–6)
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3–0–6)
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3(3–0–6)
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3(3–0–6)
Systematic Thinking Skills
การคิดเชิงสรางสรรค
3(3–0–6)
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3(3–0–6)
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2010102
2050101
2060101

รหัสวิชา
2500100
2500101
2500102
2500103
2500104
2500105
รหัสวิชา
2500106
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102

Aesthetics of Visual Arts
ชางเมืองเพชร
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
Aesthetics of Music

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองไทย
3(3–0–6)
Politics and Thai Government
วิถีไทย
3(3–0–6)
Thai Living
ความเปนพลเมือง
3(3–0–6)
The Citizenship
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3–0–6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3(3–0–6)
Phetchaburi Study
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
อาเซียนศึกษา
3(3–0–6)
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบตอตนเอง
3(3–0–6)
Self-Responsibility
สังคมนาอยู
3(3–0–6)
Society Betterment
อัตลักษณไทย
3(3–0–6)
Thai Identity
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3(3–0–6)
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Laws in Daily Life
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3(3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3(3–0–6)
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3560503
3560504
3600101

รหัสวิชา
4010701
4010702
4010703
รหัสวิชา
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102

Leadership and Teamwork
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินสวนบุคคล
Personal Financial Management
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Introduction of E-Commerce

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3–0–6)
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตรกับชีวิต
3(3–0–6)
Science and Life
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปญญาไทย
3(3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3(3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3(3–0–6)
Thinking and Decision Making
การสรางเสริมสุขภาวะ
2(1–2–3)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
2(1–2–3)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2(1–2–3)
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
2(1–2–3)
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4080103
4080104
4080105
4090101
รหัสวิชา
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101

Recreation for Life
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตรการกีฬา
Sports Science
ทักษะการวายน้ํา
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องตน
Introduction of International Cookery

2(1–2–3)
2(1–2–3)
2(1–2–3)
3(2–2–5)

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3(2–2–5)
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3(2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3–0–6)
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
3(3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3(3–0–6)
Energy Saving
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3(2–2–5)
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
3(2–2–5)
Safety Driving
เทคโนโลยีทองถิ่น
3(3–0–6)
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7130401
รหัสวิชา
7130402
7130403
8010801
8010802
8010804
8010805

รหัสวิชา
5501101
5501102
5502101
5501103
5501104
5501105
5501106
5501107
รหัสวิชา
5501108

Technology in Locality
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
Spreadsheet Software Application

3(2–2–5)

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3(2–2–5)
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3(2–2–5)
Information Technology for Teachers
การชวยฟนคืนชีพ
2(1–2–3)
Resuscitation
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2(1–2–3)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
2(1–2–3)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2(1–2–3)
National Health Security of Thai People
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
107 หนวยกิต
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน บังคับเรียน ไมนอยกวา
50 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 1
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 2
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 3
ฟสิกสวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Physics 1
ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1
1(0-3-0)
Engineering Physic Laboratory 1
ฟสิกสวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Physics 2
ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2
1(0-3-0)
Engineering Physic Laboratory 2
เคมีวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Chemistry
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
1(0-3-0)
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Engineering Chemistry Laboratory
รหัสวิชา
5541101
5541501
5541502
5541503
5541504
5542505
5542506
5542507
5542508
5542601
5541701

รหัสวิชา
5542102
5542201
5542509

1.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ไมนอยกวา
29 หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
จริยธรรมวิชาชีพวิศวกรรม
1(2-0-4)
Ethics of Engineering Profession
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม
3(2-2-5)
Computer Program for Engineering
กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
อุณหพลศาสตร
3(3-0-6)
Thermodynamics
กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Process
วิศวกรรมไฟฟา
3(2-2-5)
Electrical Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
1(1-2-3)
Basic Engineering Laboratory

กลุมวิชาเฉพาะดาน บังคับเรียน ไมนอยกวา
35 หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรพลังงาน
3(3-0-6)
English for Energy Engineer
สถิติและเศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Statistic and Economics for Energy Engineering
กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
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5542510
5542511
5543512
5543513
5543514
5544515
5544516
5542602
5543702
5543703
5543901
5544902

รหัสวิชา
5544202
5544203
5544204
5543301
5543302
5543303

การถายเทความรอน
Heat Transfer
คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ
Computer Aided Engineering and Computer Aided Design
การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibration
การทําความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Engineering
การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
Power Plant Engineering
เครื่องจักรกลไฟฟา
Electrical Machines
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1
Energy Engineering Laboratory
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2
Energy Engineering Laboratory 2
สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน
Energy Engineering Seminar
โครงงานวิศวกรรมพลังงาน
Energy Engineering Project

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

กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การจัดการบํารุงรักษาสําหรับงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Maintenance Management for Industry
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
การปองกันและควบคุมภาวะมลพิษในระบบพลังงาน
3(3-0-6)
Pollution Control
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1
3(2-2-5)
Alternative Energy Technology 1
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2
3(2-2-5)
Alternative Energy Technology 2
การวางแผนนโยบายพลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
Renewable Energy Policy Planning
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5543304
5543305
5543401
5543402
5543403
5544517
5544518
5544519
5543902
5543903
รหัสวิชา
5544801
5544802

แหลงพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Resources and Conversion Technology
เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใชงาน
3(3-0-6)
Energy Storage Technologies and Applications
การอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร
3(2-2-5)
Energy Conservation and Management in Buildings
การอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Energy Conservation and Management in Industry
การจัดการพลังงานในระบบขนสง
3(3-0-6)
Energy Management in Transportation
เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
คณิตศาสตรชั้นสูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Advanced Energy Engineering Mathematics
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Numerical Method for Energy Engineering
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Special Problem in Energy Engineering
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Special Topic in Energy Engineering
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-2-3)
Pre-Co-Operative Education
สหกิจศึกษา
6(600)
Co-Operative Education

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเป น รายวิชาที่กําหนดให เรีย นโดยไมนั บ หน วยกิ ตรวมในเกณฑ การสํ าเร็จ
หลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ป 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
5501101
5501103
5501104
5501107
5501108
5541501
5541701
..............

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3
3
ฟสิกสวิศวกรรม 1
3
3
ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1
1
0
เคมีวิศวกรรม
3
3
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
1
0
เขียนแบบวิศวกรรม
3
2
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
1
1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิทย)
3
3
รวม
18
15
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 25

ปฏิบัติ
0
0
3
0
3
2
2
0
10

ป 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

5501102
5501105
5501106
5541101
5541502

คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3
3
ฟสิกสวิศวกรรม 2
3
3
ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2
1
0
จริยธรรมวิชาชีพวิศวกรรม
1
2
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
3
2
วิศวกรรม
5541503 กลศาสตรวิศวกรรม
3
3
5541504 วัสดุวิศวกรรม
3
3
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษา)
3
3
รวม
20
19
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 24

0
0
3
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
0
4

2

5

0
0
0
5

6
6
6
39

ปฏิบัติ

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5502101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
5542102 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรพลังงาน

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
0
6
0
5
3
6
32

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

3
3

0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
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5542505
5542506
5542507
5542601
..............

กลศาสตรวัสดุ
3
3
อุณหพลศาสตร
3
3
กลศาสตรของไหล
3
3
วิศวกรรมไฟฟา
3
2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สังคม)
3
3
รวม
21
20
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 22

0
0
0
2
0
2

6
6
6
5
6
41

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

0

6

0
0
0

6
6
6

2

5

2
0
0
4

3
6
6
44

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

5542201 สถิติและเศรษฐศาสตรสําหรับ
3
3
วิศวกรรมพลังงาน
5542508 กระบวนการผลิต
3
3
5542509 กลศาสตรเครื่องจักรกล
3
3
5542510 การถายเทความรอน
3
3
5542511 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม
3
2
และการออกแบบ
5542602 เครื่องจักรกลไฟฟา
1
1
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มนุษย)
3
3
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษา)
3
3
รวม
22
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 25

ป 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5543301 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1
5543401 การอนุรักษพลังงานและการจัด
การพลังงานในอาคาร
5543512 การสั่นสะเทือนเชิงกล
5543513 การทําความเย็นและปรับอากาศ
5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1
5543901 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

2

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
5

3

2

2

5

3
3
1
1

3
3
0
1

0
0
3
2

6
6
0
3
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.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษา)
3
3
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มนุษย)
3
3
รวม
20
17
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 26

0
0
9

ป 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

5543302 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2
3
2
5543402 การอนุรักษพลังงานและการจัด
3
2
การพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
5543514 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3
3
5543703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2
1
0
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษา)
3
3
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิทย)
3
3
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี
3
3
รวม
19
16
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 27

2

ศึกษาดวย
ตนเอง
5

2

5

0
3
0
0
0
7

6
0
6
6
6
34

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

2

5

0
0
2
2
0
0
6

6
6
3
3
6
6
35

ปฏิบัติ

ป 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

5544202 การจัดการบํารุงรักษาสําหรับงาน
3
2
อุตสาหกรรม
5544515 การออกแบบเครื่องจักรกล
3
3
5544516 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
3
3
5544801 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1
1
5544902 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน
1
1
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สังคม)
3
3
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี
3
3
รวม
17
16
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 18
ป 4 ภาคการศึกษาที่ 2

6
6
37

24
รหัสวิชา
5544802 สหกิจศึกษา

ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต

ทฤษฎี

6
6
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห = 0

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

ปฏิบัติ
600
600

ศึกษาดวย
ตนเอง
-
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3.2 ชื่อ - นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดั
บที่

ชื่อ-นามสกุล
(เลขประจําตัวประชาชน)

ตําแหนง
วิชาการ

นางสาวกังสดาล สกุลพงษมาลี
(3709900039627)

2

นายภาณุศักดิ์ มูลศรี
(3461300444020)

อาจารย

3

นางสาวจุติพร อินทะนิน
(1709900049618)

อาจารย

นายเจิมธง ปรารถนารักษ
(3660100240100)
นางสาวชลีดล อินยาศรี
(1560100106165)

อาจารย

4
5

ผูชวย
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
ศาสตราจารย - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

อาจารย

- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
- วศ.บ. (วิศวกรรมการทําความเย็นและ
ปรับอากาศ)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม)
- วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (ภาคผนวก ง)

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร

\

ป
ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
พ.ศ.
ที่จบ 2560 2561 2562 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2545
มหาวิทยาลัยแมโจ
2541

24

24

24

24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
2548
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2552

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549
2549
2543
2557
2552

25

1

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

26
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นางสาวกังสดาล สกุลพงษมาลี

2

นายภาณุศักดิ์ มูลศรี

3

นางสาวจุติพร อินทะนิน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ผูชวย
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
ศาสตราจารย - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
อาจารย
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
- วศ.บ. (วิศวกรรมการทําความเย็นและ
ปรับอากาศ)
อาจารย
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม)
- วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
อาจารย
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

นายเจิมธง ปรารถนารักษ
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นางสาวชลีดล อินยาศรี

อาจารย

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
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นายปองพล รักการงาน

อาจารย

- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
- คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป
ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
พ.ศ.
ที่จบ 2560 2561 2562 2563

2545
2541
2551

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

2557
2552

24

24

24

24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
2544
พระนครเหนือ

24

24

24

24

2548
2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2543
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) มี ทักษะในการปฏิบั ติงานจากสถานประกอบการมาตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความ
จําเปนในการเรียนรูทางทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บู ร ณาการความรู ที่ เรี ย นมาเพื่ อนํ าไปใชในการแก ไขป ญ หาด านวิ ศวกรรมพลั งงานได อย าง
เหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานกับเพื่อนรวมงานไดดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมองคกรและปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 ชวงเวลา
สหกิจศึกษา ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาค
ขั้นปที่
การศึกษา/
ทักษะ
(สัปดาห)
1
2
3
4
1/(1-16)
เตรียมสหกิจศึกษา

2/(1-16)
สหกิจศึกษา

5. ขอกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ใหสรุปเกี่ยวกับการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัยพอสังเขป
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสู ตรไดกําหนดรายวิชาโครงงานวิศวกรรมพลังงานอยูในกลุมวิชาชีพบั งคั บ ซึ่งเป นวิชาที่ ให
นักศึกษาไดศึกษาปญหาดานพลังงาน พลังงานทดแทน และการอนุรักษพลังงาน โดยใชหลักวิชาชีพ
พื้นฐานวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมพลังงานภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานและ
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาวิศวกรรมพลังงานและสามารถทําโครงงานวิศวกรรม
พลังงานไดและนําผลงานไปใชประโยชนในทางปฏิบัติไดจริง
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1)
5.4 จํานวนหนวยกิต
1 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงานใหแกนักศึกษา
2) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในโครงงานที่ไดรับเปนที่ปรึกษา
3) นักศึกษานําเสนอผลงานตอคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธกําหนดเกณฑการประเมินผลทวนสอบตามมาตรฐานการสอบ
2) นักศึกษาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ
3) คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามโครงสรางของโครงงาน
วิศวกรรม
4) นักศึกษาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ
5) คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธประเมินผลการสอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 นักศึกษามีทักษะที่เนน
- เพิ่มรายวิชาฝกปฏิบัติ เชน วิชาการอนุรักษพลังงานและการ
ทางดานปฏิบัติการ
จัดการในโรงงานอุตสาหกรรม วิชาการอนุรักษพลังงานและการ
จัดการในอาคาร วิชาการจัดการบํารุงรักษาสําหรับงานอุตสาหกรรม
วิชาเครื่องจักรกลไฟฟา วิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนตน
1.2 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
- สงเสริมใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา
ผานการฝกสหกิจศึกษา
1.3 นักศึกษามีความสามารถ
- เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรพลังงานในหลักสูตรการเรียน
ในการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษ การสอน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟ งความคิดเห็ นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหมีการรักษาศีล มีการฝกสมาธิ และมีการ
ฝกฝนทักษะทางปญญา
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน น เรื่องการแตงกายและการปฏิ บั ติตนที่ เหมาะสม ถูกต องตามระเบี ยบ ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
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1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
7) ความซื่ อสั ตยทางวิชาการ เชน ไม นําผลงานของผู อื่น มาเป น ของตน ไม ดัด แปลงข อ
คนพบ
2. ทักษะทางความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เปนพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามาประยุกตใช
เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4) รูเท าทั น สถานการณ ความเปลี่ย นแปลงต าง ๆ ทั้ งในระดับ ท องถิ่ น ระดั บ ชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดองคความรู
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะการฟง การพู ด
การอาน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5) การสอนแบบใชป ญหาเปน ฐาน (Problem Based Learning) ฝกการแกปญ หาจาก
สถานการณจริง
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดอยางถูกตอง
5) ประเมินจากการแกปญหาจากสถานการณจริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาดวยวิธีการวัดแบบตาง ๆ ตามเกณฑ
ที่กําหนดของแตละรายวิชา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ
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2) สามารถสื บ ค น วิเคราะห ประมวลและประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อใชแกป ญ หาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแกปญหา
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
3) การศึกษาคนควาจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห สังเคราะห
ทํารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
โดยใชหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหาที่เกิดจากการฝกปฏิบัติ
จริง
3) ประเมินจากผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาและการรายงาน
4) ปรเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายใหศึกษาคนควา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ของกลุม ทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได อ ย า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน า ที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยาง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริม
ทักษะการอยูในสังคม
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
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4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแหงสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผูอื่น
6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝกการยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่นดวยเหตุผล
7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน โดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝกภาคสนาม

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช ค วามรู พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกําหนดปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
แกปญหา
2) มอบหมายงานค น คว าองค ค วามรูจ ากแหล งข อ มู ล ต า งๆ โดยใช ค อมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณ (Experiential Learning) ใหผูเรียนประยุกตใช
ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติ นําไปใชแกปญหา
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
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3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดฝกทดลอง ฝกปฏิบัติการ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ















































1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล















































1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง















































1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร















































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวติ















































1520101 ทักษะการเรียนรูส ารสนเทศ















































1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ















































1520103 การคิดเชิงสรางสรรค















































1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร















































1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห















































1540204 ภาษาไทยสําหรับครู















































1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร















































1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน















































1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ















































1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
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1050101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ











































































































































1560101 ภาษาพมาเบื้องตน















































1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร















































1570101 ภาษาจีนเบื้องตน















































1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร















































1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน















































1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร















































1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน















































1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร















































1610101 ภาษาเขมรเบื้องตน















































1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร















































1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน















































1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร















































1630101 ภาษามลายูเบื้องตน















































1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร















































35

1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารทางธุรกิจ
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร ทาง
วัฒนธรรมอาเซียน
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ















































1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร















































2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
2010102 ชางเมืองเพชร





























































































2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป















































2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง





























































































2500101 การเมืองและการปกครองไทย















































2500102 วิถีไทย















































2500103 ความเปนพลเมือง















































2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม















































2500105 เพชรบุรีศึกษา















































2500106 อาเซียนศึกษา















































2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท















































2500108 ความรับผิดชอบตอตนเอง















































2500109 สังคมนาอยู















































2500110 อัตลักษณไทย
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1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ















































2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน















































3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน















































3560102 ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม















































3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน















































3560504 การบริหารการเงินสวนบุคคล















































3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน















































4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี















































4010702 วิทยาศาสตรกับชีวิต















































4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน















































4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน















































4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย















































4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน















































4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
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2560111 การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ















































4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ















































4070302 สุขภาพครอบครัว















































4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ















































4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต















































4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก















































4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา















































4080105 ทักษะการวายน้ํา















































4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน















































4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน















































4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร















































5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน















































5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ















































5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ















































5070311 การถนอมอาหารในชีวติ ประจําวัน















































5070613 ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ
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4040102 การคิดและการตัดสินใจ

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
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
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ















































5540602 พลังงานทดแทน















































5540603 การประหยัดพลังงาน















































5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน















































5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ















































5590101 การขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น















































7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ















































7130402 เทคโนโลยีการนําเสนองาน















































7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู















































8010801 การชวยฟนคืนชีพ















































8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ















































                   
8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
หมายเหตุ สําหรับผูส อนรายวิชาใด ๆ จําเปนตองจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยตองนําไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เข า ใจและซาบซึ้ งในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของระบบคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย สุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3) มีภ าวะความเป น ผูนํ าและผู ต าม สามารถทํางานเป น ที ม สามารถแก ไขขอขั ดแย ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับ ผิดชอบในฐานะผู ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณา และความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตางๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฏระเบียบและขอบังคับตางๆ อยางตอเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
7) ความซื่อสัตยทางวิชาการ เชน ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมดัดแปลงขอ
คนพบ
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศษฐศาสตร เพื่ อการประยุกตใชกับ งานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ
และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
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2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิเคราะห และแกไขปญ หา ด วยวิธีการที่ เหมาะสม รวมถึงการประยุ กตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน
จริงได
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใช การสอนหลายรูป แบบ โดยเน น หลั กทางทฤษฎี และการปฏิ บั ติ เพื่ อ ใหเกิ ด องค
ความรู
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5) การจัดกิจกรรมโครงการการฝกทักษะวิชาชีพ
6) ฝกการแกปญหาจากสถานการณจริง
7) การศึกษาประสบการณตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติ
2) การทดสอบยอย
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน
5) ประเมินจากกิจกรรมโครงการการฝกทักษะวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง
6) ประเมินจากผลการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ หรือ สหกิจศึกษา

3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษาะทางปญญา
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตัวเองเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติจริง
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2) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห
3) การศึกษาคนควาและการรายงาน
4) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัย เชนการทําปญหาพิเศษ
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมิ น ผลจากรายงานผลการดําเนิน งานและการแกป ญ หาที่เกิดขึ้น จากการฝก
ปฏิบัติจริง
2) ประเมินผลจากผลงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติ
3) ประเมินจากทักษะการศึกษาคนควา ผลงานและการรายงาน
4) ประเมินผลจากกระบวนการและผลการวิจัย
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ เชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้ง
ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลอง
กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับ ผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกบความรับผิดชอบ
5) มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งานและการรั ก ษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริม
ทักษะการอยูในสังคม
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็น
6) ใช วิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่ อฝกการยอมรับ ความ
คิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล
7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินผลจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
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4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลขาวสารสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกต ตอการแกไขปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย โดยใช
สัญลักษณ
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูล
2) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษานําเสนอ
3) การใช ค อมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการนํ า เสนอผลงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
4) ใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปนระยะ
2) ประเมินผลจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
3) ประเมิ น จากทั กษะการใช คอมพิ ว เตอรแ ละทเคโนโลยีส ารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )
2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รหัสวิชา/รายวิชา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช
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

5501101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1



















































5501102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2



















































5502101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3



















































5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1



















































5501104 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1



















































5501105 ฟสิกสวิศวกรรม 2



















































5501106 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2



















































5501107 เคมีวิศวกรรม



















































5501108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม



















































5541101 จริยธรรมวิชาชีพวิศวกรรม



















































5541501 เขียนแบบวิศวกรรม



















































5541502 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ



















































หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร

44

กลุมพื้นฐานวิศวกรรม

45
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รหัสวิชา/รายวิชา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช
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

5541503 กลศาสตรวิศวกรรม



















































5541504 วัสดุวิศวกรรม



















































5542505 กลศาสตรวัสดุ



















































5542506 อุณหพลศาสตร



















































5542507 กลศาสตรของไหล



















































5542508 กระบวนการผลิต



















































5542601 วิศวกรรมไฟฟา



















































5541701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน



















































5542102 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรพลังงาน
5542201 สถิติและเศรษฐศาสตรสําหรับ
วิศวกรรมพลังงาน





































































































5542509 กลศาสตรเครื่องจักรกล



















































5542510 การถายเทความรอน
5542511 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและ
การออกแบบ





































































































5543512 การสั่นสะเทือนเชิงกล



















































วิศวกรรม
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กลุมวิชาชีพบังคับ

46
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รหัสวิชา/รายวิชา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

5543513 การทําความเย็นและปรับอากาศ



















































5543514 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ



















































5544515 การออกแบบเครื่องจักรกล



















































5544516 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง



















































5542602 เครื่องจักรกลไฟฟา



















































5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1



















































5543703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2



















































5543901 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน



















































5544902 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน





































































































5544203 การควบคุมคุณภาพ
5544204 การปองกันและควบคุมภาวะมลพิษ
ในระบบพลังงาน





































































































5543301 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1



















































5543302 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2
5543303 การวางแผนนโยบายพลังงาน
หมุนเวียน





































































































กลุมวิชาชีพเลือก
5544202 การจัดการบํารุงรักษาสําหรับงาน
อุตสาหกรรม

46

1.1 1.2 1.3 1.4

47
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รหัสวิชา/รายวิชา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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









































































































































































































5543403 การจัดการพลังงานในระบบขนสง



















































5544517 เครื่องยนตสันดาปภายใน



















































5544518 คณิตศาสตรชั้นสูงสําหรับวิศวกรรม
5544519 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรรม





































































































5543902 ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน



















































5543903 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน



















































5544801 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา



















































5544802 สหกิจศึกษา



















































5543304 แหลงพลังงานและเทคโนโลยีการ
แปลงพลังงาน
5543305 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและ
การใชงาน
5543401 การอนุรักษพลังงานและการจัด
การพลังงานในอาคาร
5543402 การอนุรักษพลังงานและการจัด
การพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

47

1.1 1.2 1.3 1.4

48
หมายเหตุ
1. ผูสอนรายวิชาใด ๆ จําเปนตองจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยตองนําไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4 และ
มคอ.4 หมวด 3
2. ผูสอนรายวิชาใด ๆ จําเปนตองรายงานผลการเรียนรู (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยตองนําไปเขียนใน มคอ.5 หมวด 2 ขอ 3

48

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

49

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ดํ าเนิ นการแต งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ กํ าหนดขั้ นตอนและวิธีการทวนสอบ
ระยะเวลาการดําเนินการทวนสอบ แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการรายงาน
ผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับ รายวิช าทั้ง ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบัติ อยางนอ ยรอ ยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใชแบบสอบถามหรือประชุมรวมกัน
2) ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
จากการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ
ปญหาพิเศษ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) การไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานความรูไดรับ
ตรงกับงานที่ทํา ทักษะความสามารถที่เรียนนําไปใชไดกับงานที่ทํา ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม
และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ดานความรูจากสาขาวิชาที่เรียน สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษยเกา และ/หรือขอเสนอแนะ
จากผูท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก อาจารย พิ เศษ ต อความพร อมของนั กศึ กษาในการเรีย น และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ใชเกณฑการจบหลักสูตร
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด
10) (ภาคผนวก ช)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและคําปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเขาสูการเปนอาจารยในคณะ
2) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป น ครู กั บ อาจารย ใ หม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่ไดจัดการเรียนการสอน
3) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ เพื่อนําไปใชในการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนดานการศึกษาตอ การ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดระบบการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) จัดระบบการประเมิน การเรียนการสอนแบบมีสวนรวมระหวางคณะกรรมการ ผูสอน และ
ผูเรียน แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนใหดียิ่งขึ้น
3) จัดสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมใหแกอาจารย เชน การอนุรักษและการจัด
การพลังงาน พลังงานทดแทน สถานการณพลังงานปจจุบัน เปนตน
4) จัดอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลอยางตอเนื่อง
5) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลและสอนวิธีการใชโปรแกรมการประเมินผล
6) จัดอาจารยพี่เลี้ยงใหแกอาจารยใหม
7) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) สงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมและเปนวิทยากรที่เกี่ยวของการวิชาชีพวิศวกรรมพลังงาน
2) สนับสนุนใหอาจารยไดไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน อนุรักษพลังงาน
และพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและตางประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) จะตองปฏิบัติตามคํา
รับรองหรือระเบียบขอบังคับของ สกอ. ซึ่งมีระบบและกลไกการกํากับมาตรฐานดังนี้
1.1 มีการแต งตั้งคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตร ซึ่งประกอบดวย ผูรับ ผิด ชอบหลั กสู ตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร มีหนาที่ กํากับดูแลการบริหารหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามพันธกิจ
หลักและงานที่มอบหมายอื่น ๆ มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษา
มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุกป และมีหนาที่ปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป
โดยนําความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผูใชบัณฑิต รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สั งคมที่ มี ผ ลกระทบต อลั กษณะที่ พึ งประสงค ของบั ณ ฑิ ต มาประกอบการพิ จ ารณา และมีก ารจัด ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายกลุมวิชาใหอาจารยสอนตามวิชาชีพและประสบการณ
1.3 มี ก ารประเมิ น ผลอาจารย ผู ส อนโดยนั ก ศึ ก ษาทุ ก สิ้ น ภาคการศึ ก ษา มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์
การศึกษาของนักศึกษา มีการประเมินผลการศึกษาเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน และมีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นป
1.4 มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาในแตละชั้นป
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรู ผลการสอบประมวลความรอบรู และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
หลักสูตรทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผลการสํารวจ
ใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑคะแนนดังนี้
2.1 สาขาวิชาสํารวจอัตราการมีงานทําของบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานหลังสําเร็จการศึกษาภายใน
1 ป ซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 80
2.2 ผู ใช บั ณ ฑิ ตมี ความพึ งพอใจในบัณ ฑิ ตสาขาวิช าวิศวกรรมพลังงานในระดับ คะแนนไม ต่ํากวา 3.5
(เกณฑดี) จากจํานวนเต็ม 5 และนําขอมูลมาใชประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
นอกจากนี้ยังติดตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคมเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาบัณฑิตรุนตอไป
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3. นักศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรและผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา คือ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยคณิ ต สายศิล ป -คํานวณ หรือ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.) หรือเที ยบเท า หรือสําเร็จการศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เทียบโอน) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง หรือตาม
ดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 2) (ภาคผนวก ช)
3.2 หลักสูตรสงเสริมพัฒนานักศึกษา
1) กํ าหนดให การจั ด ประสบการณ การเรีย นรู ดวยกิ จ กรรมที่ ส ามารถให เกิ ดการเรีย นรูและพั ฒ นา
ศักยภาพที่จําเปนใหกับนักศึกษา โดยเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21
2) มีระบบการใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา โดยสาขาวิชาจัดอาจารยที่ปรึกษาให
นักศึกษาทุกคน และมหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหทราบบทบาทและหนาที่การเปน
ที่ ป รึ ก ษาทุ ก ป ก ารศึ ก ษา อาจารย ที่ ป รึ ก ษาจะมี แ ฟ ม ประวั ติ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เป น ข อ มู ล เบื้ อ งต น ในการให
คําปรึกษา สาขาวิชาจัดใหมีชั่วโมงที่อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
3) มีระบบการอุทธรณของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถดําเนินการอุทธรณไดตามระเบียบขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
3.3 หลักสูตรมีการติดตามขอมูลที่แสดงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยูของนักศึกษา
อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร
4. อาจารย
หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารยใหม การ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
การบริหารการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
1) กําหนดคุณสมบัติอาจารยตามเกณฑ สกอ. สภาวิชาชีพวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตร ความสามารถพิเศษเฉพาะดาน
ประสบการณวิชาชีพที่เกี่ยวของ และภาษาอังกฤษ
2) มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผูมีคุณสมบัติตามกําหนด
3) คณะกรรมการสาขาวิชาทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการสอน
4) เสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติซึ่งผานการทดสอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตงตั้งตามระเบียบ
4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
1) การแตงตั้งและจางอาจารยพิเศษใหเปนไปตามความตองการความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ เทานั้น
และมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามเกณฑ สกอ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2) พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และพิจารณาเลือกตามประวัติอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งการ
จางอาจารยพิเศษเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามรายวิชานั้น ๆ ตองมีการวางแผนลวงหนาอยางนอยหนึ่งภาค
การศึกษา โดยใหคณะกรรมบริหารหลักสูตรเปนผูเสนอรายชื่อ
3) อาจารยพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่หลักสูตรจัดทําไวประกอบการสอน และ
ตองรับการประเมินการสอนของทุกภาคการศึกษา
สําหรับการอนุมัติแตงตั้งคณาจารยพิเศษอนุมัติทําโดยเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
2) อาจารยผูสอนเก็บรวบรวมขอมูลและสงตอใหคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินผลและให
ความเห็ น ชอบการประเมิ น ผลทุ กรายวิ ช า ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จ ะทําใหบ รรลุเปาหมายตาม
หลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3) คณาจารยมีการประชุมรวมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานใหความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อใหตอบสนองตอความ
ต องการของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และกํ า หนดเป น มาตรฐานผลการเรีย นรูห รือ ผลการเรีย นรูที่ค าดหวัง ซึ่ ง
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีกระบวนการสาระสําคัญของหลักสูตรดวย
การวิเคราะหงานซึ่ งแสดงความเชื่อมโยงกับ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง มี กระบวนการทบทวนและปรับ ปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไมเกิน 5 ป
หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงไดใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคํานึงความรู
ความสามารถและประสบการณในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบกลางของคณะ กําหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ ระยะเวลาการดําเนินการทวนสอบ แนวปฏิบัติ
กรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการรายงานผลการทวนสอบ เพื่อเปนการประเมินผูเรียนเปน
รายบุคคล
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทําหนาที่ปฏิบัติการและบริหาร
จัดการควรมีความรูอยางต่ําปริญญาตรี มีความรูหรือประสบการณดานวิศวกรรมพลังงานหรือที่เกี่ยวของ
2) การเพิ่ มทั กษะความรูเพื่อการปฏิบั ติงาน บุคลากรสายสนับสนุ นตองไดรับ การอบรมให มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับรายวิชาปฏิบัติการ โครงสรางและการบริหารหลักสูตร
การจัดเตรียมความพรอมการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเปนประจําทุกป
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6.2 การบริหารงบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
อยางพอเพียงตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. เชน ครุภัณฑหลักในหองปฏิบัติการวิศวกรรม คอมพิวเตอร เปนตน
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม ตัวอยาง อุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
คอมพิวเตอร (เขียนโปรแกรม)
เครื่องกลึง/เครื่องเชื่อมกาซ/ไฟฟา
เครื่องวัดปริมาณรังสีอาทิตย
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตราโซนิค
กลองถายภาพความรอน
เครื่องวัดคุณภาพทางไฟฟา
เครื่องทดสอบทางวัสดุวิศวกรรม
เครื่องบอมบแคลอริมิเตอร
ชุดสาธิตระบบเซลลแสงอาทิตย
ชุดสาธิตกังหันลมแกนตั้งและแกนนอน

หนวยนับ
30 เครื่อง
10 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีคณะกรรมการสาขาวิชาการวางแผนการจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อตําราที่ใชประกอบการเรียนและ
สื่อการสอน จากนั้นคณะกรรมการจัดงบประมาณจัดซื้อวัสดุและตําราใหแกสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน โดยมี
เจาหนาที่ของสาขาวิชาติดตามการใชงานและตรวจสอบสภาพครุภัณฑ หนังสือ เอกสารประกอบการสอนและ
สื่อการสอนอยางตอเนื่อง
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินความตองการใชทรัพยากรรวมกับผูสอนอยาง
เปน ระบบ และใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาประเมิน ความตองการใชทรัพยากรรวมกัน มีเจาหนาที่ ของ
สาขาวิชาจัดหมวดหมูพรอมลงเลขทะเบียนครุภัณฑ ตํารา และสื่อการสอนตาง ๆ โดยมีการประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากรดังนี้
1) จัดทําแบบสํารวจความตองการจากนักศึกษาและคณาจารยผูสอนสําหรับการใชทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอนเปนประจําทุกป
2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางการวางแผนพัฒนา
และจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนใหเพียงพอตอความตองการ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ 




ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกั บ 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มี การทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ข องนั ก ศึ กษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0




















































































หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จ ะใชในการประเมิน และปรับ ปรุงยุทธศาสตรที่ว างแผนไวเพื่อพัฒ นาการเรีย น
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวา
มีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูล
จากที่กลาวขางตนแลว ก็จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการ
ที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่สอนไป สวนชวงหลัง
การสอนหากพบวามีปญหามีขอเสนอแนะจากผูเรียนก็จะตองมีการดําเนินการวิเคราะหปญหาที่
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เกิ ด จากการเรียนการสอน เพื่ อนําไปปรับ ปรุงกลยุ ทธการสอนและพั ฒ นาการเรีย นการสอนใน
โอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมิน ผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และ
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ นหลักสูตรในภาครวมนั้ นจะกระทํา เมื่อนั กศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมิ น
ความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในดาน
ใด ซึ่ งจะมี การรวบรวมข อมู ล ทั้ งหมดเพื่ อการปรับ ปรุงและพั ฒ นาหลักสูตร ตลอดจนปรับ ปรุง
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละวิชา โดยสํารวจจากนักศึกษาป
สุดทาย บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน
ที่ ได รั บ การแต งตั้ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ งนี้ มหาวิท ยาลัย ไดกํ าหนดให ทุ กหลั ก สูต รมี การพั ฒ นา
หลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับ ปรุงยอย/หรือบางรายวิช า ทํ าไดโดยการรวบรวมขอมูล การสอบถาม และการประชุ ม
ผูบริหารคณะ อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษา จะทําใหทราบปญหาในการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ
ดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควร
ทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา พรอมรายงานผลการปรับปรุงตอคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
4.2 การปรั บ ปรุงหลั ก สู ต ร ให คณะกรรมการประเมิ น นั้ น ทั้ งฉบั บ นั้ น จะกระทํ าทุ ก 5 ป ทั้ งนี้ เพื่ อ ให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1540201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Thai for Communication
การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟ ง การพูด การอาน และการเขียนให
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การแปลความ การ
ตีความ และการขยายความ ฝกพูดในสถานการณตาง ๆ เขียน และการใชสื่อประสมในทาง
วิ ช าการในการนํ าเสนอผลการสื บ ค น โดยเน น กระบวนการทั ก ษะสั ม พั น ธ ท างภาษา
จริยธรรมในการใชภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
1540202
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาไทยให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสมกั บ อาชี พ ต า ง ๆ โดยเน น
การพูด การเขียนในโอกาสตาง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การ
เขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโตตอบทางธุรกิจ การเขียนขาวประชาสัมพันธทาง
ธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผานสังคมออนไลนและเจรจาทางธุรกิจในสถานการณจริง
1540203
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3(3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห เนนทักษะการรับ
สารจากการฟ ง และการอ านสามารถนํ าสารที่ ได รับ ไปสู กระบวนการคิดวิเคราะห และ
นําเสนอได การฟงเพื่อจับใจความ การฟงเพื่อการวิเคราะห การฟงเพื่อการตีความ การ
ฟงอยางมีวิจารณญาณ รวมถึงการอานเพื่อจับใจความ การอานเพื่อการวิเคราะห การอาน
เพื่ อ การตี ค วาม และการอ า นอย า งมี วิ จ ารณญาณ การสื่ อ สารในสั งคมออนไลน และ
สถานการณจริง
1540204
ภาษาไทยสําหรับครู
3(3–0–6)
Thai for Teachers
การฝกและพัฒ นาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขีย น
ภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย หลักการใชภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร สารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาษาไทย โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทาง
ภาษาดานการฟง การพูด การอานและการเขียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะความเปนครู
รหัสวิชา
1550101

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
English for Communication
การพั ฒ นาทั กษะการใชภ าษาอังกฤษเพื่ อการฟ ง การพู ด การอ าน และ การเขีย นที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตอง
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1550102

1550103

1550104

1550105

เหมาะสม นําเสนอความคิดและความรูที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและสากลที่ไดจากการฟ ง
และการอาน จากสื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู การศึกษาคนควา การฟงและการอาน การอนุมานความ การ
จับใจความและรายละเอียดสําคัญ การสรุปความ และนําเสนอขอมูลดวยการพูดและการ
เขียนสั้น ๆ ตอบุคคล ตอสาธารณะ การแสวงหาความรูสื่อตาง ๆ สื่อออนไลนสาธารณะ
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองเหมาะสม
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3–0–6)
English for Careers
การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน ที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพอยางถูกตองตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาในโอกาส
ตางๆ การแสดงความคิดเห็น การอานสรุปความ การเขียนในงานอาชีพตาง ๆ โดยใชศัพท
สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3–0–6)
Foundation English
ความรูเบื้องตนของภาษาอังกฤษดานเสียงและโครงสรางทางภาษา คําศัพท ความหมาย
ของประโยค การเรี ย งลํ าดั บ คํ า การออกเสี ย งคํ า วลี และประโยค เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการ
สื่อสารระดั บ พื้ น ฐาน เรีย นรูคําศัพ ทอยางน อย 1,500 คํา ทั้ งที่เกี่ย วของกับ บริบ ทของ
ผูเรียนและสากล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ตามบริบ ท การสื่ อสารทางธุ รกิจ ทั้งเนื้ อหาและวิธี การตามสถานการณ พั ฒ นาความรู
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ การนําเสนอสินคา การสื่อสารทางธุรกิจทองถิ่นและสากล
ทั่วไป โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อสังคมออนไลน
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รหัสวิชา
1550106

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3(3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝ กทั กษะภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร การฟ ง การพู ด การอ าน และการเขี ย นที่
เกี่ยวของกับอาเซียนอยางบูรณาการ ใชคําศัพท สํานวน และภาษาที่ถูกตองเหมาะสมกับ
บริบทในอาเซียน ศึกษาขอมูลความรูระดับพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน พั ฒนา
ทักษะการนําเสนอความคิด ความรู การอภิปราย การติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน
และการแสวงหาความรู ผ า นสื่ อ ต า ง ๆ และประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า ง
เหมาะสม
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3–0–6)
English for Teachers
การศึกษาและพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเปน
เครื่องมือในการสื่อสารทางดานการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การ
สื บ ค น ข อ มู ล แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น นํ าเสนองานทางวิช าการ และการฝ ก สอนใน
สถานการณจริง โดยใชคําศัพทสํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสม
ภาษาพมาเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Burmese
ฝ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานการฟ ง พู ด อ าน เขี ย นภาษาพม าในระดั บ ต น และศึ ก ษาโครงสรา ง
พื้นฐานของภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Burmese for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษาพม า เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวนและรูป ประโยคที่ ถูกตองเหมาะสมเชิ งสังคมและ
วัฒนธรรม
ภาษาจีนเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การ
อานออกเสียงที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน
และการเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกทองจําบทสนทนาและอานขอความสั้นๆ และเขียน
ประโยคพื้นฐานโดยใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Chinese for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
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รหัสวิชา
1580101

1580102

1590101

1590102

1610101

1610102

1620101

รหัสวิชา
1620102

1630101

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาฮินดีเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Hindi
เรี ย นรู ร ะบบเสี ย งภ าษาฮิ น ดี ฝ ก ทั ก ษ ะการฟ ง การพู ด สํ า นวนภ าษาที่ ใ ช ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น และเรี ย นตั ว อั ก ษรภาษาฮิ น ดี เพื่ อ สามารถอ า นและเขี ย นคํ า ศั พ ท
และสํานวนพื้นฐานได
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Hindi for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษาฮิ น ดี เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจํ าวั น โดยใช คํ าศั พ ท สํ า นวนและรู ป ประโยคที่ ถู ก ต อ งเหมาะสมเชิ งสั งคม
และวัฒนธรรม
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรูระบบเสียงภาษาญี่ปุน ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพท
และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Japanese for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย นภาษาญี่ ปุ น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน สามารถใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
ภาษาเขมรเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรูระบบเสียงภาษาเขมร ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพท และสํานวนพื้นฐานได
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Khmer for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษาเขมรเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจํ าวั น โดยใช คํ าศั พ ท สํ า นวนและรู ป ประโยคที่ ถู ก ต อ งเหมาะสมเชิ งสั งคม
และวัฒนธรรม
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Korean
เรียนรูตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคํา ฝกทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน
และเขียน คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคและไวยากรณขั้นพื้นฐาน
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Korean for Communication
เรียนรูทักษะการอานและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและ ฝกทักษะการ
สนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการใชคําศัพท สํานวนตางๆ
ตามวัฒนธรรมของเกาหลี
ภาษามลายูเบื้องตน
3(3–0–6)
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Basic Malay
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐาน
ของภาษามลายูระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
1630102
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Malay for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิต ประจําวัน โดยใชคําศัพท สํ านวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสั งคม และ
วัฒนธรรม
1640101
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3–0–6)
Basic Vietnam
ฝ กทั ก ษะด า นการฟ ง พูด อาน เขีย น ภาษาเวีย ดนามในระดับ ต น และศึ กษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
1640102
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Vietnam for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ าน เขี ย นภาษาเวีย ดนามเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวั น โดยใช คําศัพท สํานวนและรูป ประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1050101
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดานชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัดแยง ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตาง ๆ และการ
เสริมสรางสุขภาวะ
1050102
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3(3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องคประกอบ ทักษะชีวิตในดานสวน
บุคคล ครอบครัว ดานสังคม การเรียนรูการพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีความสุขแบบยั่งยืน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1050103
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3(3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี และความสําคัญของการสรางสันติภาพใน โลก
ยุคใหม ภาวะผู นํ าและการตัดสิน ใจในสถานการณ วิกฤติ การอยูในสังคมอยางสัน ติสุข
วิถีทางสูสั น ติภ าพ และ ความสมานฉัน ท รวมทั้ งการประยุกต ห ลักศาสนาในการแกไข
ปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
1050213
จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองคการ การสื่อสารระหวาง
บุคคล กลุมและองคการ การเปนผูสงสารและผูรับสารที่ดี การสะทอนกลับของการสื่อสาร
โครงสรางขององคการที่สัมพันธกับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ตอผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสรางความผูกพันตอองคการ รวมทั้ง
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การประยุกตความรูทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้น
ในองคการ ไดแก การประชาสัมพันธดวยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขาวลือ การ
สรางแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะหภาษาทาทางของบุคคล
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร จริยธรรม หลักจริยธรรม เพื่อ
การดํ าเนิ น ชี วิตที่ ดีงาม การพั ฒ นาทั กษะชีวิต ด านต าง ๆ การคิดอยางมีวิจ ารณญาณ
การแกปญหา การเรียนรูการพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรูและพัฒนาปญญา
เพื่อการดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3(3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริหารกลยุทธและ
ทั ก ษะการแสวงหาความรู จ ากสื่ อ ต า งๆ สื บ ค น สารสนเทศ ฐานข อ มู ล และสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ก ารรวบรวมและประเมิ น ค าสารสนเทศ การวิ เคราะห แ ละสั งเคราะห
สารสนเทศ เพื่อการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอสารสนเทศดวยการเขียน
รายงานทางวิชาการ มีจริยธรรมในการใชสารสนเทศ และทักษะการใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3(3–0–6)
Systematic Thinking Skills
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะหเชิงระบบ การคิดสังเคราะหเชิงระบบ การคิดประเมิน
เชิงระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานที่วาแตละสิ่งลวนเปน
หนึ่งหนวยระบบและมีความเปนระบบ สิ่งเหลานั้น เชน ตนของตนเอง บุคคลอื่น องคกร
ทรัพยากร สังคม ทองถิ่น และประเทศชาติ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การคิดเชิงสรางสรรค
3(3–0–6)
Creative Thinking
ความหมาย ความสําคัญของการคิดเชิงสรางสรรค หลักการ วิธีการและเทคนิคในการคิด
เชิงสรางสรรค กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาและสงเสริมการคิดเชิงสรางสรรค
วิธีการฝกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดแบบสรางสรรค การสรางตนแบบที่ไดจากการคิดเชิง
สรางสรรค
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3(3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร การรับรู ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ การ
พัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฎี ของ
งานทัศนศิลปในโลกศิลปะ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ ความรูสึกและ
จิตใจของตนเอง ใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา ความเปนมนุษยที่สมบูรณ เพื่อกาวทันโลกใน
ปจจุบันและอนาคตตอไป
ชางเมืองเพชร
3(3–0–6)
Phetchaburi Artisan
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ประวัติงานชางเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสรางงาน ชางเมืองเพชร
คติ สั ญ ลั ก ษณ คติ ค วามเชื่ อ ภู มิ ป ญ ญาและเอกลั ก ษณ ในการสรางงานชางเมื อ งเพชร
ทฤษฎี แ ละการฝ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะงานช า งเมื อ งเพชร ความซาบซึ้ งในงานช า ง และฝ ก
สรางสรรคผลงานทางชาง
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3(3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ การรับรูความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ที่มา ลักษณะ
และชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีตอวิถีชีวิตไทย นาฏศิลปพื้นเมือง นาฏศิลปทองถิ่น
นาฏศิลปไทย นาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะ
ทางนาฏศิลป
สุนทรียภาพทางดนตรี
3(3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ มีความรูความเขาใจในองคประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรีส ากล และดนตรีอาเซี ย น ผาน
ประสบการณตรง เพื่อนําไปสูสุนทรียภาพและการนําไปใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนิน
ชีวิตไดอยางสมบูรณ ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะทางดนตรี
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รหัสวิชา
2500100

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ลั กษณะ ความสํ าคั ญ แนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนําองคความรูของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
2500101
การเมืองและการปกครองของไทย
3(3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึ ก ษาพื้ น ฐานของการเมื อ งและการปกครองที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งในอดี ต จนถึ งป จ จุ บั น ที่ ใช ใน
ประเทศไทย การปกครองของไทยเชิ งประวั ติ ศ าสตร ที่ ผ านมา สมั ย ก อนสุ โขทั ย สมั ย
สุโขทัย สมั ยกรุงศรีอยุธยา สมั ยกรุงธนบุ รี สมัย กรุงรัต นโกสิน ทรกอนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปจจุบัน ความเปนมาของอํานาจ
คานิยมที่มุงเนนถึงผลประโยชนสาธารณะ คุณคาความเปนผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหาราชการไทยในปจจุบัน
2500102
วิถีไทย
3(3–0–6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน
สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่
ส งเสริ ม การปรั บ ตั ว และดํ าเนิ น ชี วิ ต แบบไทย สภาพป ญ หาและแนวทางแก ไขป ญ หา
สังคมไทย การวิเคราะหสถานการณของไทยและของโลกในปจจุบัน เพื่อความเขาใจการ
พัฒ นาและการเปลี่ ยนแปลงในดานตางๆของสั งคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยใน
สังคมโลก
2500103
ความเปนพลเมือง
3(3–0–6)
The Citizenship
การเปนพลเมืองดี การเปนพลโลกที่ดี สรางความรู ความเขาใจแนวคิดและความจําเปน
ของการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรูบทบาทของสถาบัน
ตางๆ ศึ กษาความเป น ประชาธิป ไตย หลักสิทธิมนุ ษยชน พัฒ นาความเข าใจเกี่ ยวกั บ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มี
ผลกระทบต อสิ่ งต างๆ ของโลก ตระหนัก ถึงความสําคัญ ของบริบ ทโลก ระดั บ ท องถิ่ น
ระดั บ ชาติ และการตั ด สิ น ใจทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลและระดั บ สั ง คม การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลของโลก
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2500104

2500105
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ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน หวงโซ
อาหาร ความสั มพั น ธ เชิงระบบระหวางมนุษ ยกับ สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะ
โลกรอน เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมการจัดการทรัพยากรโดยเนน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพชรบุรีศึกษา
3(3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเพชรบุรีและทองถิ่นใกลเคียง ชนเผาและชาติพันธุ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร ที่มีผลตอวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปญญาทองถิ่น อาหาร และแหลงทองเที่ยวศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
เพชรบุรี ปญหาและการแกปญหาทางสังคม แนวทางการใชวิทยาศาสตรในการพัฒ นา
ทองถิ่น ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี
อาเซียนศึกษา
3(3–0–6)
ASEAN Study
ประวั ติ ค วามเป น มาของประชาคมอาเชี ย น กลไกและกฏบั ต รอาเชี ย น วิ สั ย ทั ศ น
วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคม
อาเซี ย น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน ม และทิ ศ
ทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สรางความ
เขาใจ การวิเคราะหและสังเคราะหประเด็น ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การรวมตัวของชุมชน
อาเซียน การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม การเคลื่อนยายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความมั่ น คง ป ญ หาการค า มนุ ษ ย ยาเสพติ ด สิ่ งแวดล อ ม และความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ประเทศ เรียนรูดานการปฏิบัติศึกษาขอมูล การนําเสนอแนวคิด การพัฒนาองคคงามรู
ความคิด เจตคติ คานิยมที่เหมาะสม
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พ ระราช ป ระวั ติ พ ระราช อั จ ฉริ ย ภ าพ พ ระราชกรณี ยกิ จ ห ลั ก การท รงงาน
และการประยุ กต ใช โครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ อัน เกี่ยวเนื่องกับ การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยางการประยุกตใชในดาน
ตางๆ และพระมหากษัตริย กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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รหัสวิชา
2500108

2500109

2500110

2500111

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ความรับผิดชอบตอตนเอง
3(3–0–6)
Self-Responsibility
เสริมสรางการประพฤติป ฏิบัติตน ตามสถานภาพและบทบาทของตนเอง สงเสริมใหมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตนอยางมีมารยาททางสังคม
เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผูอื่น มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตอยาง
ไมประมาท และมีความรับผิดชอบตอสังคม ใชกระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพ
ที่ เป น จริ ง วิ เคราะห ส ถานการณ ป ญ หา แนวทางแก ไขป ญ หา การทํ าโครงการเพื่ อ
แกปญหาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
สังคมนาอยู
3(3–0–6)
Society Betterment
เสริมสรางความเขาใจในสถานภาพ บทบาท และการอยูรวมกับผูอื่น คุณคาของนักศึกษาที่
มีตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาสังคม สราง
จิตสํานึกตอสวนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนใหเหมาะสมตอกาลเทศะ
มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่อสังคม ใช
กระบวนการเรี ย นรู ผ า นกรณี ศึ ก ษาในสภาพที่ เป น จริ ง ทั้ งสถานการณ ป ญ หา แนว
ทางแกไขปญหา การจัดทําโครงงานเพื่อแกปญหาภายในมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
อัตลักษณไทย
3(3–0–6)
Thai Identity
ชี วิ ต ความเป น อยู ต ามวิ ถี ไทย ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และค า นิ ย มที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน ภาษา ศาสนาและการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของ
แตละทองถิ่น วันสําคัญตางๆ มารยาทไทย นาฏศิลปไทย อาหารไทย การเสริมสรางและ
อนุรักษความเปนไทย การอยูรวมกันในสังคมไทย
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3(3–0–6)
Anti-corruption
ป ญ หา สาเหตุ ก ารทุ จ ริ ต ป จ จั ย เงื่ อ นไข ที่ ทํ า ให เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ วิเคราะหบูรณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุ จ ริต การปองกัน แกไขป ญ หาในปจ จุบั น มาตรการในการปองกั น และ
ปราบปรามการทุจริต นโยบาย มาตรการตางประเทศ นโยบายในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจรรมการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
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รหัสวิชา
2560101

3560101

3560102

3560503

3560504

รหัสวิชา
3600101

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธและจําเปนตองใช ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพันธของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธี พิ จ ารณาความแพ ง และกฎหมายวิธี พิ จ ารณาความอาญา กฎหมาย
ระหวางประเทศ การประยุกตและบูรณาการใชกฎหมาย ใหไดเปนผลจริง ในชีวิตประจําวัน
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3(3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุ ร กิ จ ขนาดย อ มในระบบเศรษฐกิ จ วิ ธี การจั ด ตั้ งองค ก รธุร กิ จ หน าที่ ต างๆ
ทางดานการบริหาร มนุษยสัมพันธและการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดยอมการควบคุมทาง
การเงินและธุรกิจ การดําเนินการของธุรกิจขนาดยอมแบบตางๆ การแกปญหาและการ
ตัดสินใจ การมีวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรธุรกิจ คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ
ที่ประสบผลสําเร็จ การเปนผูประกอบการ โดยการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3(3–0–6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะความเปนผูนํา รูปแบบของผูนํา บทบาทของผูนํา
และผูตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเปนผูนํา การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูนํา ทักษะการ
ทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกัน กระบวนการกลุมและการแกไขปญหา
รวมกัน
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา พฤติกรรม
ผู บ ริ โ ภค ลั ก ษณะสํ าคั ญ ของตลาดสิ น ค า ที่ มี ก ารแข ง ขั น อย า งสมบู ร ณ แ ละไม ส มบู ร ณ
หลั ก การคํ านวณรายได ป ระชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงิน และการคลั ง
การคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงิน การประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3(3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเปาหมายของการบริหารการเงินสวนบุคคล การวางแผนการเงินสวนบุคคล
งบการเงินสวนบุคคล รายไดของบุคคล การบริหารเงินรายได การเงินสําหรับที่อยูอาศัย การ
บริหารการเงินดานยานพาหนะและเครื่องใชที่จําเปน การบริหารหนี้สวนบุคคล การบริหาร
ความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุ นของบุคคล การ
วางแผนการเงินในแตละชวงอายุ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือชวยบนเว็บ สําหรับ การพาณิ ช ยอิเล็กทรอนิกส ตัวแบบธุรกิ จของการพาณิ ช ย
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อิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส ปญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
4010701
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติดาน
พลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการเกษตร
และอุ ต สาหกรรมการเกษตร ทั กษะในการคิ ด วิเคราะห สามารถเข าใจป ญ หาและใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาดานตาง ๆ ได
4010702
วิทยาศาสตรกับชีวิต
3(3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของ
สารเคมีต อสิ่ งแวดล อม รังสีจ ากดวงอาทิ ตย และสารกัมมัน ตรังสี เครื่องใชและอุป กรณ
ไฟฟาในบานผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใชวิทยาศาสตรคิดวิเคราะห สามารถเขาใจปญหา และ
แกปญหาในชีวิตได
4010703
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทักษะการสรางนวัตกรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4010704
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณปจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ
และบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปองกันอันตราย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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รหัสวิชา
4020101

4020102

4030001

4030002
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4040101

รหัสวิชา
4040102

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความสะอาด
สารเติมแตงในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต
ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการเกษตร เปนตน รวมทั้งการใชสารเคมีอยาง
ถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน
เคมีและภูมิปญญาไทย
3(3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรู เกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาไทยด า นต า ง ๆ การดื่ ม การกิ น หรื อ การ
แกปญหาสุขภาพ ความสัมพันธของภูมิปญญาไทยและการใชความรูทางเคมี ปฏิกิริยาเคมี
ในภูมิปญญาไทย เคมีและภูมิปญญาการใชสมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย ความ
งามและการดํารงชีวิต
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3(3–0–6)
Conservation Biology
หลั ก การและทฤษฎี ท างชี ว วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอนุ รั ก ษ ทั ก ษะการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จริย ธรรมการอนุ รักษ การรบกวนและ
โครงสรางชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวของของมนุษย การออกแบบและการจัดการพื้นที่
อนุรักษ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ รัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการอนุรักษ
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3–0–6)
Plants for Life
ความสําคัญและคุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปญญา
ทองถิ่นในการใชประโยชนจากพืชพรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ทั ก ษะการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษและพัฒนาพืชพรรณ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในดาน
ตาง ๆ ดานการเกษตร อาหาร และการแพทยในชีวิตประจําวัน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนา ที่ใช
ในการชํ า ระค า ไฟฟ า และน้ํ า ประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผ อ นชํ า ระ และ
คณิตศาสตรประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร วิเคราะหสถิติเบื้องตนในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3(3–0–6)
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิ ดของมนุ ษย ความคิ ด สร างสรรค การคิดเชิงระบบ การ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ข า วสาร ตรรกศาสตร แ ละการใช เ หตุ ผ ล กระบวนการตั ด สิ น ใจ
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กระบวนการแสวงหาความรู ท างวิ ท ยาศาสตร กํ า หนดการเชิ ง เส น และการนํ า มา
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
การสรางเสริมสุขภาวะ
2(1–2–3)
Health Promotion
เรียนรูความสําคัญของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร
ยา และสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และ
ทั ก ษะชี วิ ต เชื่ อ มโยงระหว า งตนเองและผู อื่ น ให ดํ ารงชี วิ ต ในสั งคมได อ ย างมี ค วามสุ ข
หลั ก การออกกํ าลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ เห็ น ประโยชน ของการออกกําลังกาย ป จ จัย และ
ผลกระทบที่มีตอสุขภาพของประชากรในอาเซียน
สุขภาพครอบครัว
2(1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสรางครอบครัวคุณภาพ การ
ดูแลสุ ขภาพครอบครัว พัฒ นาการบุคคลวัย ต าง ๆ การสั งเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เป น
ปญ หาและการสรางเสริมสุ ขภาพครอบครัว เพื่ อให ส มาชิกในครอบครัวมี คุณ ภาพชีวิ ต
ครอบครัวที่ดี
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2(1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกาย
แ ล ะ ก ารส ร า งเส ริ ม ส ม รรถ ภ าพ ท างก าย ให เห ม าะ ส ม กั บ วั ย ข อ ค ว รระ วั ง
และการป องกันการบาดเจ็บ จากการเลนกีฬา ศึกษาการเลนและกติกาการแขงขันกีฬา
มารยาทของการเปน ผู เลน และผูดู กีฬาที่ดี โดยให เลือกกิจ กรรมกีฬาที่ผูเรีย นสนใจ ฝก
ทักษะการเลนกีฬาเปนทีม และทักษะความเปนผูนําในทีมกีฬา
นันทนาการเพื่อชีวิต
2(1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสํ าคัญ ประโยชน และขอบขายของกิจ กรรมนั น ทนาการ การเลือ ก
กิจกรรมนันทนาการใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการ
ไปใชในชีวิตประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ มารยาททาง
สั งคมในการเข าร ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการ การกิ จ กรรมนั น ทนาการ สํ า หรั บ ตนเอง
ครอบครั ว และสั ง คม ฝ ก ทั ก ษะการทํ างานเป น ที ม และทั ก ษะความเป น ผู นํ า กิ จ กรรม
นันทนาการ
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2(1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรูปรางของมนุษยที่สัมพันธกับน้ําหนักที่เหมาะสม ความสัมพั นธ
ระหว า งน้ํ า หนั ก ตั ว ที่ เหมาะสมกั บ สุ ข ภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให
พลังงานตอการควบคุมน้ําหนักตัว การคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสม การคํานวนพลังงาน
ที่รางกายตองการ การกําหนดอาหารที่ใหพลังงาน และสารอาหารเพื่อการลดน้ําหนัก การ
กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเพื่อการควบคุมน้ําหนัก
วิทยาศาสตรการกีฬา
2(1–2–3)
Sports Science
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มโนทัศนของวิทยาศาสตรการกีฬา บทบาทที่สําคัญของการใชห ลักวิทยาศาสตรในการ
ออกกําลังกายและการเลนกีฬา รวมไปถึงความรูเบื้องตนขององคความรูทางวิทยาศาสตร
การกีฬาในแตละสาขา ไดแก สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา ชีวกลศาสตรการกีฬา
โภชนาการกี ฬา สังคมวิทยาการกี ฬ า จิ ต วิทยาการกี ฬา วิ ทยวิธี ทางการกี ฬ า และการ
จัดการการกีฬา ฝกทักษะการเปนนักวิทยาศาสตรการกีฬา
ทักษะการวายน้ํา
2(1-2-3)
Swimming Skill
ฝ ก ทั ก ษะการว า ยน้ํ า การช ว ยเหลื อ คนจมน้ํ า การเอาตั ว รอดจากภั ย ทางน้ํ า
และเทคนิคของกีฬาวายน้ํา การวายน้ําทาตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อ
การเลนกีฬาวายน้ํา อุปกรณ การเก็บรักษาอุปกรณ กติการะเบียบมารยาท ในการแขงขัน
การเปนผูชมที่ดีและความปลอดภัย
อาหารนานาชาติเบื้องตน
3(2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสําคัญของอาหารกลุมประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณคาทางโภชนาการของ
อาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจําชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารขั้น
พื้นฐานสําหรับอาหารที่เปนที่นิยม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุกตใชการแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน หลักการดูแลสุขภาพการปองกันโรค
และความเจ็บปวยดวยการแพทยแผนไทย การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อ
รักษาโรคหรืออาการเบื้องตนที่พบไดบอย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดานความ
งาม โดยประยุกตใชการแพทยแผนไทยและสุคนธบําบัด
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ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึกษาองคประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบคนขอมูล การทํารายงานการสรางตารางคํานวณ
การนําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชงาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
ทั ก ษะการใช เทคโนโลยี อ ย า งมี วิ จ ารณญาณ และใช สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า ง
สรางสรรค
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพื่อ
นันทนาการและประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน การเรียนรูทักษะทางการเกษตรไปใช
ดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3(2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธุของ
สัตว หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตวเลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณการเลี้ยงสัตว
อาหารและการใหอาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรคเพื่อการเลี้ยงสัตวที่ปลอดภัย
และความเพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษยดวยสัตวเลี้ยง
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3(2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรั พ ยากรแหล ง น้ํ า ชายฝ ง และนิ เวศวิ ท ยาของแหล ง น้ํ า บทบาทความสํ า คั ญ ของ
ทรั พ ยากรแหล งน้ํ าต อ สภาพแวดลอมของโลก ป ญ หามลพิษ ทางน้ํ า และแนวทางการ
ปองกันแกไข และการอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรูและทักษะเบื้องตนในการถนอมอาหาร การเนาเสียของวัตถุดิบ การปองกันการเนา
เสียโดยใชวิธกี ารถนอมอาหารตาง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอมอาหาร
โดยการใชความรอน การถนอมอาหารโดยใชความเย็น การเลือกใชภ าชนะบรรจุเพื่ อ
ถนอมอาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรูทักษะทางการถนอม
อาหารในชีวิตประจําวัน
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ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรูเบื้องตนของขนมอบ วัตถุดิบที่ใชในผลิตภัณฑขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การทําผลิตภัณฑขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ การตลาด
และการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรูทักษะทางการขนมอบไปใชดํารงชีวิต สามารถ
นําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู และน้ําดื่ม การอานฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมี
และจุลินทรียอาหารที่สงเสริมการมีสุขภาพดี อาหารปองกันโรคและกอใหเกิดโรค ความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในทองถิ่น การสืบคนขอมูลดานอาหารเพื่อ
สุขภาพ
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Beverage for Business
ความรูเบื้องตนของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ
ทําเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องดื่ม
ปราศจากแอลกอฮอล ประโยชนและโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการธุรกิจ
เครื่องดื่ม การเรียนรูทักษะทางการทําเครื่องดื่มไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
พลังงานทดแทน
3(3–0–6)
Renewable Energy
ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพลังงานหมุนเวียน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
พลังงานชีวมวล พลังน้ําและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา
และพลังงานความรอน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนสง ไดแก เอทานอล ไบโอดีเซล
เป น ตน ศึ กษาเทคโนโลยี พลั งงาน ชุมชน ท องถิ่น และโครงการพระราชดําริ เพื่อสราง
ความมั่นคงทางพลังงานอยางยั่งยืน
การประหยัดพลังงาน
3(3–0–6)
Energy Saving
ความรูเบื้ องต น เรื่องการเกิ ด พลั งงานและพลังงานไฟฟ า การคิ ด ค าไฟฟ าเบื้ องต น การ
ประหยัดพลังงานสําหรับบานพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณประหยัด
พลังงาน ความสําคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
แนวทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
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ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3(2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟาเบื้องตน คาพารามิเตอรตาง ๆ ทางไฟฟา เครื่องมือวัดและการวัดคาทางไฟฟา
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานไฟฟา ความปลอดภัยในการใชไฟฟา การฝกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบไฟฟาภายในอาคาร การบํารุงและตรวจซอมอุปกรณไฟฟาพื้นฐานภายใน
บาน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3(2–2–5)
Intelligent Technology
หลั กการพื้ น ฐาน การทํ างานและการใช งานเทคโนโลยีอัจ ฉริย ะ ไดแก โทรศั พท มือถื อ
กลองถายภาพดิจิตอล เครื่องเลนเกมส หุนยนต เครื่องดูดฝุน มัลติมีเดีย ระบบมัลติทัช
และทัชสกรีนรูปแบบตาง ๆ การอานขอมูลทางดานเทคนิคจากคูมือ การเลือกซื้อ การดูแล
บํ า รุ ง รั ก ษา และการซ อ มบํ า รุ ง เบื้ อ งต น การศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ก ารใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวของ
การขับขี่ปลอดภัย
3(2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรูเบื้องตน
การตรวจสอบยานยนต ก อ นการขั บ ขี่ การขั บ ขี่ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ประหยั ด พลั งงานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการขับขี่ปลอดภัย และการ
ประเมินพฤติกรรมการขับขี่
เทคโนโลยีทองถิ่น
3(3–0–6)
Technology in Locality
ความรูเกี่ ยวกั บ ภู มิป ญ ญาท องถิ่ น การบูรณาการองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปญญหาทองถิ่นได เทคโนโลยีทองถิ่นดานเกษตรพื้นบาน ดาน
อาหารและสุขภาพ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ดานวัสดุ และ
เทคโนโลยีพื้นบาน ดานการบริหารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกปองคุมครองภูมิ
ปญญาดานเทคโนโลยีทองถิ่น
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3(2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชซอฟตแวรตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการคํานวณ ทั้งใน
ราชการและธุรกิจ การใชซอฟแวรแผน ตารางทําการเบื้องตนในการจัด ทําเอกสาร การ
คํานวณเชิงอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ การสรางกราฟอยางงาย และการนําเสนอเอกสาร
งานคํานวณที่จัดทําขึ้น การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงานคํานวณใหมีประสิทธิภาพ
งายตอาการคนหา และการรักษาปลอดภัยของขอมูล
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3(2–2–5)
Use Technology for Presentations
การใชซอฟตแวรการนําเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกขอความ การคนหาคํา
การสะกดและตรวจไวยากรณ ข องคํ า การแทรกรูป ภาพ การวาดรู ป จากเครื่อ งมื อ ที่
กําหนดให การทํารูปรางอัตโนมัติ การทําอักษรขอความศิลป การสรางแผนภูมิ การสราง

83

7130403

8010801

8010802

8010804

รหัสวิชา
8010805

ตาราง การทําภาพนิ่ง การทําพื้นหลังของเอกสารการนําเสนองาน การนําเสนอเอกสาร
การตั้ งเวลาในการนําเสนอ การบัน ทึกเสียงผูบรรยาย การทําเสียงเอกสารนําเสนองาน
และการสรางเอกสารการนําเสนองานแบบเคลื่อนไหว
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3(2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน องคประกอบที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การทํารายงาน
การสรางตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม ในการสอน กฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
คอมพิวเตอร จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร การผลิตสื่อการสอนดวย
คอมพิวเตอร
การชวยฟนคืนชีพ
2(1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปญหาสุขภาพในบานและ
ชุมชน และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2(1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติ ระบบบริการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติ
ตาง ๆ การชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัย พิบัติทั้งดานรางกายและจิตสังคม ประเด็น
จริยธรรมและกฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ชีวิตและสุขภาพ
2(1–2–3)
Life and Health
กําเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสั มพั น ธของอาหารและโภชนาการกับ มนุษย การบริโภคอาหารอย างสมดุล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ที่มีผล
ตอสุขภาพ การดูแลสงเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2(1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและการ
พัฒ นาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิและหนาที่ของประชาชน การ
เขาถึงสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของ
ประชาชนและองคการปกครองส วนท องถิ่น ในการมี สวนรวมพัฒ นาระบบหลักประกั น
สุขภาพถวนหนา

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน บังคับเรียน
1.1) กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
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คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 1
การอุปนัยทางคณิตศาสตร ลิมิตและความตอเนื่อง สมการอนุพันธยอย อนุพันธและการ
ประยุกต ผลตางอนุพันธ ปริพันธและการประยุกต ปริพนั ธไมตรงแบบ
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
เวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรงและระนาบใน 3 มิติ แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร ระบบ
พิกัดเชิงขั้ว ปริพันธหลายชั้น เวกเตอรแคลคูลัส
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 5501102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
เมตริกซและตัวกําหนด สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน
เอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนไมเอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์
เปน คาคงตั ว ผลการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิ งอนุ พั น ธเชิ งเสน อนุ ก รมอนั น ต
อนุ ก รมฟู ริ เยร อนุ ก รมเทเลอร การประยุ ก ตส มการเชิ งอนุ พั น ธส ามั ญ กั บ ปญ หาทาง
วิศวกรรม
ฟสิกสวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Physic 1
เวกเตอรเบื้องตน กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร กฎการ
เคลื่ อนที่ ของนิ วตั น กลศาสตรของไหล ความรอน คลื่น และการสั่น เทอรโมไดนามิ กส
เบื้องตน
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ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1
1(0-3-0)
Engineering Physic Laboratory 1
วิชาที่ตองเรียนมากอนหรือเรียนพรอม : 5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
ปฏิ บั ติ การเกี่ ย วกั บ การวั ดและความคลาดเคลื่ อน แรงและการเคลื่ อนที่ พลั งงาน โม
เมนตัม คลื่น และความรอน
ฟสิกสวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Physic 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
ประจุไฟฟาและสนามไฟฟา กฎของคูลอมบ กฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟาและไดอิ
เล็กตริก กระแสไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรงและอุปกรณ แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา การ
เหนียวนําแมเหล็กและกฎของฟาราเดย ตัวเหนี่ยวนํา วงจรไฟฟากระแสสลับ ทฤษฎีคลื่น
แมเหล็กไฟฟาและการประยุกต แสง เลนสและทัศนอุปกรณ การสะทอน การหักเห การ
เลี้ยวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟสิกสแผนใหม
ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2
1(0-3-0)
Engineering Physic Laboratory 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ สนามแมเหล็กไฟฟา วงจรและเครื่องมือวัดทางไฟฟา ทัศนศาสตร และ
ฟสิกสแผนใหม
เคมีวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Chemistry
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ คุณสมบัติของกาซ คุณสมบัติของของเหลว
คุ ณ สมบั ติ ข องของแข็ ง และคุ ณ สมบั ติ ข องสารละลาย สมดุ ล เคมี สมดุ ล ไอออน
จลนพลศาสตรเคมี โครงสรางทางอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริ
ออกดิ ก ธาตุ เรพรีเซนทิทีฟ ธาตุโลหะและโลหะทรานซิชัน ปฏิกิริยาของกรด-เบสและ
ปฏิกิริยารีดอกซ
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
1(0-3-0)
Engineering Chemistry Laboratory
วิชาที่ตองเรียนมากอนหรือเรียนพรอม : 5501107 เคมีวิศวกรรม
การทดลองระดับเบื้องตน เกี่ยวกับบางหัวขอในเคมีวิศวกรรม

1.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
จริยธรรมวิชาชีพวิศวกรรม
1(2-0-4)
Ethics of Engineering Profession
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศไทย สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ สิทธิ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของวิศวกร และสิ่งที่ควรรูในการประกอบวิชาชีพ ไดแก กฎหมายแรงงานและการประกอบ
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5541501

5541502

5541503

5541504

รหัสวิชา
5542505

5542506

อาชีพวิศวกร เชน วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา เปนตน มาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมพลังงาน เชน ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 ISO
50001 เปนตน
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือเขียนแบบและวิธีใช การเขียนเสนและตัวอักษร การ
ฉายภาพตั้งฉาก เรขาคณิตประยุกต การระบุขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกรา
ฟก ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพดวยมือเปลา การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชวย ความ
หยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑความคลาดเคลื่อน งานเขียนแบบในกระบวนการ
ผลิต การเขียนแบบการประกอบชิ้นงาน การใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม
3(2-2-5)
Computer Program for Engineering
หลั ก การทางคอมพิ ว เตอร ส ว นประกอบของคอมพิ ว เตอร การประมวลผลข อ มู ล
อิเล็คทรอนิกส การทํางานรวมกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร ผังงาน การแทนขอมูล
วิ ธี ก ารออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรม การเขี ย นโปรแกรมด ว ยภาษาระดั บ สู ง การเขี ย น
โปรแกรมเพื่อประยุกตใชในการแกไขปญหาทางวิศวกรรม
กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
ระบบแรง แรงลัพธ สมดุล แรงเสียทาน ของไหลสถิต แรงกระจาย แรงเสียดทาน จลนศาสตร
และจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและ
พลังงาน แรงดลและโมเมนตัม หลักการพื้นฐาน ของงานเสมือนและเสถียรภาพของสมุดล
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501107 เคมีวิศวกรรม
ศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคของวัสดุวิศวกรรมวามีผลกระทบตอคุณสมบัติอยางไร
กรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑที่ใชวัสดุวิศวกรรม วัสดุทางวิศวกรรม เชน โลหะ โพลิเมอร
เซรามิ ก ส วั ส ดุ ป ระกอบ พลาสติ ก แอสฟ ล ท ไม และคอนกรี ต แผนภาพสมดุ ล ของวั ส ดุ
วิศวกรรมและการแปลความหมาย การทดสอบหาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางไฟฟา และการ
เสื่อมสภาพของวัสดุวิศวกรรม
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5541503 กลศาสตรวิศวกรรม
แรงและความเค น ความสัมพั น ธระหวางความเคน และความเครีย ด ความเคน ในคาน
ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การบิด การโกงเดาะของเสา ความ
เคนในภาชนะความดัน วงกลมของมอรและความเคนรวม ระบบที่มีความซํ้าซอน กฎของ
ฮุค พลังงานความเครียด เกณฑการวิบัติของวัสดุ การวัดความเคน แนะนําวิธีการไฟไนต
เอลิเมนต
อุณหพลศาสตร
3(3-0-6)
Thermodynamics
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5542507

5542508

5542601

รหัสวิชา
5541701

พลังงาน กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร การถายโอนความรอนพื้นฐานและการแปลงผัน
พลังงาน สมบัติของสารบริสุทธิ์ กาซอุดมคติ กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตรศาสตรและวัฏ
จักรคารโนต เอนโทรป
กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
Fluids Mechanics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลอยาง
ตอเนื่อง สมการการเคลื่อนที่ สมการแบรนูลลี ความคลายคลึงกันและการวิเคราะหมิติ
การไหลแบบสม่ําเสมอและอัดตัวไมได การไหลของของไหลภายในทอ การวัดการไหล
กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Process
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบตางๆ เชน การหลอ การขึ้นรูป การขึ้น
รูปโดยการใชเครื่องจักรกล และการเชื่อม ความสัมพันธระหวางกระบวนการผลิตและวัสดุ
ต น ทุ น กระบวนการผลิ ต เบื้ องตน การควบคุมและการปรับ ปรุงกระบวนการผลิต การ
บํารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องตน ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
วิศวกรรมไฟฟา
3(2-2-5)
Electrical Engineering
ทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
การแปลงกระแสไฟฟาสลับและการแปลงกระแสไฟฟาตรง อุปกรณไฟฟาโดยทั่วไป การ
ควบคุมพลังงานไฟฟาอัตโนมัติและการประมวลผล ระบบไฟฟาหนึ่งเฟส ระบบไฟฟาสาม
เฟส ระบบการจายและควบคุมไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟาและการใชงานมอเตอรและการ
ใชงานหมอแปลง ไฟฟาแสงสวางและอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ โดยจัดใหมีการสาธิตและการ
ทดลองตามความเหมาะสม
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
1(1-2-3)
Basic Engineering Laboratory
ทฤษฎี : รายละเอี ย ดเครื่ อ งวั ด ประเภทต า งๆ ในงานอุ ต สาหกรรม เช น เวอร เนี ย ร
ไมโครมิเตอร งานกลึง การลับมีดกลึงและวัสดุที่ใช งานกลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงผา
ฉาก กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอกและใน งานใส สวนประกอบงานไส งานเชื่อมไฟฟาและ
งานเชื่ อ มก า ซชนิ ด ต า งๆ องค ป ระกอบงานเชื่ อ ม วิ ธี ก ารใช ง าน ความปลอดภั ย
การบํารุงรักษา การเชื่อมโลหะประเภทนอกกลุมเหล็ก เชน อลูมิเนียม ทองเหลือง และ
สเตนเลส ฯลฯ
ปฏิบัติ : ฝกปฏิบัติการอานเครื่องมือวัดทุกชนิดโดยใหสอดคลองกับทฤษฎี ปฏิบัติงานกลึง
งานไส การลับมีดกลึงและมีดไส ฝกการเชื่อมไฟฟาและกาซตามทฤษฎีที่ไดศึกษาและฝก
เชื่อม ใชเครื่องมือขั้นสูงในงานเชื่อม

2) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม บังคับเรียน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
5542102
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรพลังงาน
English for Energy Engineer

หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
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5542201

รหัสวิชา
5542509

5542510

5542511

5543512

ภาษาอังกฤษที่ ใชในงานเกี่ยวกับ ความปลอดภั ยในการทํ างาน ระเบียบกฎเกณฑต างๆ
ในการทํางาน กระบวนการผลิตและขั้นตอนในการผลิต การอธิบายเกี่ยวกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย การสนทนาเกี่ยวกับผลงาน คุณภาพของงาน และความคาดหวังในการทํางาน
การสั่งงาน การรับคําสั่งตางๆ การตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับหนาที่การงาน ปญหา
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของแตละสายงาน การนําเสนอสถานประกอบการ การนําเสนอ
ผลิ ต ภั ณ ฑ การใช โ ทรศั พ ท ในสถานประกอบการ สุ ข อนามั ย ในสถานประกอบการ
การเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางาน
สถิติและเศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Statistic and Economics for Energy Engineering
บทบาทของสถิติกับงานวิศวกรรม ความรูเบื้องตนทางสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุม
ไม ต อ เนื่ อ งและตั ว แปรสุ ม ต อ เนื่ อง การแจกแจงความน าจะเป น การสุ ม ตั ว อย าง การ
ประมาณค า การทดสอบสมมติ ฐาน การวิเคราะห ความแปรปรวน การถดถอยเชิ งเส น
อยางงายและการถดถอยเชิงเสนเชิงซอน สหสัมพันธ การออกแบบและการวิเคราะหการ
ทดลอง การควบคุ ม กระบวนการเชิ งสถิติ หลั กการพื้ น ฐานของเศรษฐศาสตรจุ ล ภาค
และมหภาค การวิเคราะหราคาพลังงาน การวิเคราะหนโยบายของรัฐดานพลังงาน การ
วิเคราะห ตน ทุ น ของโครงการดานพลังงาน การวิเคราะห การเงิน สาหรับ โครงการดาน
พลังงาน
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542505 กลศาสตรวัสดุ
การวิเคราะหความเร็วและความเรง การวิเคราะห ทางจลนศาสตรและแรงพลศาสตรของ
อุปกรณทางกล ชิ้นตอโยง ขบวนเฟอง และระบบทางกล การถวงใหเกิดดุลในมวลที่หมุน
และในมวลที่เคลื่อนที่กลับไปกลับมา
การถายเทความรอน
3(3-0-6)
Heat Transfer
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542506 อุณหพลศาสตร
รูปแบบของการถายเทความรอน การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความ
รอน การประยุกตใชการถายเทความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การเพิ่มการถาย
โอนความรอน การแผรังสีของวัตถุดํา การเดือดและการควบแนน
คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
Computer Aided Engineering and Computer Aided Design
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5541502 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม
การใชคอมพิ วเตอรชวยในการออกแบบและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม วิธีการเชิ ง
ตัวเลขและการประยุกตใชในการแกปญหาทางวิศวกรรม เชน ปญหาการไหล การถายเท
ความร อ น ความเค น และการสั่ น สะเทื อน เป น ต น การหาจุด ที่ เหมาะสม การสรา ง
แบบจําลองและการจําลองผลของระบบเสมือนจริง การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอ
ขอมูลของผลลัพธในงานทางวิศวกรรม
การสั่นสะเทือนเชิงกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibration
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วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5541503 กลศาสตรวิศวกรรม
ระบบที่ มีห นึ่ งอั น ดับ ความอิส ระ การเคลื่อนที่แบบอิส ระ การสั่น สะเทื อนโดยแรง การ
สั่นสะเทือนโดยการหมุน ความถี่ธรรมชาติ ความหนวงของระบบ การหนวงความหนืด
ระบบที่ ส มมู ล กั น ระบบที่ มี ส องอั น ดั บ ความอิ ส ระ ระบบที่ มี ห ลายอั น ดั บ ความอิ ส ระ
ความถี่และรูปทรงของโหมดการสั่น การวัดการสั่นสะเทือน วิธีและเทคนิคการลดและ
ควบคุ มการสั่ น สะเทื อ น หลั กการแยกการสั่ น สะเทื อน การออกแบบอุ ป กรณ ซับ การ
สั่นสะเทือนทางพลศาสตร ระบบที่ไมเปนเชิงเสน แนะนําวิธีการแกปญหาการสั่นสะเทือน
ดวยวิธีเชิงตัวเลข
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รหัสวิชา
5543513

5543514

5544515

5544516

5542602

รหัสวิชา
5543702

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
การทําความเย็นและปรับอากาศ
3(3-0-6)
Refrigeration and Air-Conditioning
วิชาบังคับกอน : 5542506 อุณหพลศาสตร
ความรูพื้นฐานของการทําความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะ การพัฒนาระบบทําความเย็น
แบบอัดไอ วัฏจักรทําความเย็น การวิเคราะหสวนประกอบของระบบทําความเย็น ชนิดและ
คุณสมบัติของสารทําความเย็นและการหลอลื่น การระบายความเย็นโดยน้ําและการระบาย
ความรอนโดยใชหอทําความเย็น ระบบการทําความเย็นแบบดูดซึม การคํานวณหาภาระของ
การทํ าความเย็ น การแชแข็งอาหาร การปรับ อากาศ การประมาณภาระของระบบปรั บ
อากาศ การออกแบบการกระจายตัวของลมเย็นและระบบทอสงลมเย็น
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control Engineering
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5543512 การสั่นสะเทือนเชิงกล
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรของระบบ
สวนประกอบพื้นฐานของระบบ การควบคุมแบบเชิงเสน การตอบสนองของระบบพลวัต
เสถี ยรภาพของระบบป อนกลั บ การออกแบบระบบควบคุ มโดยใช ทางเดิน ของราก การ
ปรับ ปรุงสมรรถนะของระบบโดยใชเทคนิคการชดเชย การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ควบคุมโดยการตอบสนองเชิงความถี่
การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Machine Design
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542505 กลศาสตรวัสดุ
พื้ น ฐานการออกแบบเครื่องจักรกล สมบั ติของวัส ดุ ทฤษฎี ความเสีย หาย การออกแบบ
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย หมุดย้ํา การเชื่อม การยึดดวยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา
สปริง สกรู สงกาลัง โครงการออกแบบเครื่องจักรกล
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542506 อุณหพลศาสตร
พื้นฐานหลักการแปลงพลังงานและแนวคิดการใชประโยชน การวิเคราะหเชื้อเพลิงและการ
เผาไหม การศึกษาองคประกอบของโรงจักรตนกําลัง กังหันไอน้ํา กังหันกาซ และเครื่องยนต
สันดาปภายใน วัฎจักรรวมและโคเจนเนอเรชัน โรงไฟฟากังหันน้ํา โรงไฟฟานิวเคลียร การ
ควบคุมและเครื่องมือ เศรษฐศาสตรโรงไฟฟาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เครื่องจักรกลไฟฟา
1(1-2-3)
Electrical Machines
โครงสรางสวนประกอบ หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา เครื่องกํานิดไฟฟากระแสตรง
เครื่องกํานิดไฟฟากระแสสลับ มอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ชนิดของ
เครื่ องกํ า เนิ ดไฟฟ า มอเตอรไฟฟ า คุ ณ สมบั ติข องเครื่องกําเนิ ดไฟฟ าและมอเตอรไฟฟ า
สามารถคํานวณกําลังการสูญเสียและวิธีการเริ่มหมุนของมอเตอรไฟฟา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1
1(0-3-0)
Energy Engineering Laboratory
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5541504 วัสดุวิศวกรรม และ 5542505 กลศาสตรวัสดุ
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5543703

5543901

5544902

การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ เชน ความตานทานแรงดึง ความตานทานแรงกระแทก
ความแข็งแบบบริเนลล รอกเวลล วิกเกอรส ความลา แรงบิด ระบบควบคุมโดยใชลม การ
สมดุลของเพลา การสั่นสะเทือน อัตราเรงเกียร ไจโลสโครป
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2
1(0-3-0)
Energy Engineering Laboratory 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542506 อุณหพลศาสตร 5542507 กลศาสตรของไหล และ
5542510 การถายเทความรอน
การทดสอบทางกลศาสตร ข องไหล ได แ ก การวั ด ความเร็ ว ของของไหล การวั ด แรง
กระแทกของของไหล การไหลภายในทอ การสูญเสียภายในทอ การทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของของไหล เชน ปมน้ําแบบตางๆ และกังหันไอน้ําแบบตางๆ การทดสอบ
สมรรถนะเครื่ อ งอั ด อากาศ กั ง หั น ก า ซเทอร ไบน การหาค า ความร อ นของเชื้ อ เพลิ ง
การถายเทความรอนแบบตางๆ เชน การนําความรอน การพาความรอนและการแผรังสี
ความรอน การศึกษาระบบทําความเย็นในระบบปด และระบบปรับอากาศ เครื่องยนต
กาซโซลีนและเครื่องยนตดีเซล เครื่องมือวิเคราะหสมรรถนะการทํางานของเครื่องยนต
และการทดสอบแรงมารถยนต
สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน
1(1-2-3)
Energy Engineering Seminar
ศึกษาเกี่ยวกับการอภิปราย การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหเกี่ยวกับสถานการณพลังงาน
และงานวิจัยพลังงานในป จจุบั น อุตสาหกรรมดานพลังงาน เทคนิคการประชุม การจัด
สัมมนาฝกอบรม อุปกรณและวัสดุในการสื่อความหมายและการเตรียมเอกสารฝกอบรม
และการนําเสนอผลงานวิจัยดานพลังงาน เทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
โครงงานวิศวกรรมพลังงาน
1(1-2-3)
Energy Engineering Project
วิชาที่ตองเรียนมากอน : ใหเรียนในชั้นปที่ 4 และอยูในดุลพินิจของสาชาวิชา
ทํ า การศึ กษาพั ฒ นาและออกแบบโครงงานดานวิศวกรรมพลั งงาน ในสาขาวิศวกรรม
พลังงานตามความสนใจของนักศึกษา หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยที่ปรึกษา
โดยต องเสนอโครงรางโครงงาน เขียนรายงานฉบับ สมบู รณ และต องสอบปากเปลาตอ
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ

3) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
5544202
การจัดการบํารุงรักษาสําหรับงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Maintenance Management for Industry
แนวคิดและการจัดการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาเชิงปองกัน วิศวกรรมความนาเชื่อถือ
การบริหารอะไหลสําหรับงานบํารุงรักษา ปจจัยคาใชจายในการบํารุงรักษา เทคนิคการ
ปองกันและแกไขการสึกหรอ ตนทุนวงจรอายุ การพัฒนาระบบบํารุงรักษาอยางเปนระบบ
แนวทางดําเนินการบํารุงรักษาเชิงวางแผน การประเมินปจจัยทางเศรษฐศาสตรสําหรับ
การจัดหาเครื่องจักร การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม การจัดทําแผนบํารุงรักษา
เครื่องจักร กิจกรรม 5 ส การตรวจและวิเคราะห การบํารุงรักษาเครื่องจักรสําหรับ งาน
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5544203

5544204

5543301

รหัสวิชา
5543302

5543303

อุต สาหกรรม เช น เครื่องปรับ อากาศ เครื่องทํ าความเย็ น มอเตอรไฟฟ า เครื่ องสู บ น้ํ า
เครื่องอัดอากาศ ระบบแสงสวาง เปนตน
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
แนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การผลิต การบริการ กลุมควบคุม
คุณภาพแบบญี่ปุ นระบบการบริหารการใชเทคนิคทางสถิติและการศึกษาความสามารถของ
กระบวนการ
การปองกันและควบคุมภาวะมลพิษในระบบพลังงาน
3(3-0-6)
Pollution Control
ความรูเบื้องตน นิยามศัพท การแบงประเภท การควบคุมสารมลพิษที่กอใหเกิดปญหา
ตอ สิ่ง แวดลอ มและการปอ งกัน ไดแ ก มลพิษ ของเสีย งและมาตรฐานของระดับ เสีย ง
การจัดการของเสีย อัน ตรายและกฎหมายที่เกี่ย วของกับ ของเสีย มลพิษมลพิษทางน้ํา
และการควบคุม มลพิษ ในดิน และการควบคุม มลพิษ ทางอากาศและมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ และเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1
3(2-2-5)
Alternative Energy Technology 1
ความรูและลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการกําเนิดของดวงอาทิตย ความสัมพันธของดวงอาทิตย
กับโลก ตําแหนงของดวงอาทิตยบนทองฟา ประเภทของรังสีดวงอาทิตย การสะทอนและ
การดูดกลืน การประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบความรอนและไฟฟา ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับพลังงานลม ศักยภาพและสถานะภาพของการใชพลังงานลมในประเทศ
ไทยและภู มิ ภ าคต าง ๆ ของโลก หลั กการและเทคโนโลยี ข องกั งหั น ลม ประเภทและ
สวนประกอบของกังหันลมและการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม การวัดและการวิเคราะหรังสี
ดวงอาทิ ตย การทดสอบคาพารามิเตอรตาง ๆ ของชุดปฏิบัติการเซลลแสงอาทิตย การ
ออกแบบและการบํารุงรักษาระบบผลิตความรอนและไฟฟาจากรังสีอาทิตย การวัดและ
วิเคราะหพลังงานลมในการผลิตไฟฟา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2
3(2-2-5)
Alternative Energy Technology 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีวมวล ศักยภาพของชีวมวลที่จะใชเปนพลังงาน เทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงานจากชีวมวลแข็ง ชีวมวลเหลว กาซชีวภาพ และขยะ การศึกษาความเปนไปได
ของโครงการผลิตพลังงานทดแทน การประยุกตใชชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานทางดานไฟฟา
และความรอน การนําพลังงานกลับมาใช การวิเคราะหความเหมาะสมของการลงทุน การ
สงเสริมและพัฒนาพลังงานชีวมวล การผลิตพลังงาน การตรวจวัด และวิเคราะหสมบัติ
ทางวัสดุและทางความรอนของชีวมวลแข็ง ชีวมวลเหลว และกาซชีวภาพ
การวางแผนนโยบายพลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
Renewable Energy Policy Planning
ความสํ าคั ญ ของพลั งงาน สถานการณ พ ลั งงาน ผลกระทบของพลั งงานต อ เศรษฐกิ จ
ผลกระทบของพลั งงานต อสิ่ งแวดล อม เชื้อเพลิงและพลังงาน ปริมาณเชื้ อเพลิงสํารอง
พลั งงานหมุน เวียน การวางแผนและนโยบายดานพลังงานหมุนเวียน การวิเคราะหเชิ ง
เศรษฐศาสตร แนวทางการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน นโยบายและแผน
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5543304

5543305

รหัสวิชา
5543401

5543402

พลังงานของประเทศไทย นโยบายพลังงานหมุนเวียนของตางประเทศ ปญหาและอุปสรรค
ของการสงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
แหลงพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Resources and Conversion Technology
สถานการณปจจุบัน เทคโนโลยี และสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับแหลงพลังงานและการบริโภค
พลังงาน กลยุ ทธท่ี เป น ไปไดของการอนุ รักษ พลังงาน หั วข อเฉพาะของการใชพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อการทําความรอน การทําความเย็น และ การผลิตกระแสไฟฟา พลังงานลม
พลังงานความรอนใตพิภพ พลังน้ํา เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร
เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใชงาน
3(3-0-6)
Energy Storage Technologies and Applications
หลักการพื้นฐานของการเก็บสะสมพลังงานความรอน ไฟฟา และพลังงานศักย เทคโนโลยี
ของระบบเก็ บ กั กพลั งงานตางๆที่มีอยู เชน แบตเตอรี่ช นิดตางๆ คาปาซิเตอร การอัด
อากาศ ระบบสูบน้ํากลับ ลอตุนกําลังรวมทั้งการกักเก็บไฮโดรเจนที่เปนเชื้อเพลิงสําคัญ
สําหรับเซลลเชื้อเพลิง การวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของระบบการประยุกตใชงาน
ในระบบพลังงาน การประเมินความเปนไปไดในการใชงานในระยะยาวโดยพิจารณาจาก
ราคา แรงขับเคลื่อนดานการตลาด และความปลอดภัย

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
การอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร
3 (2-2-5)
Energy Conservation and Management in Buildings
ความรูพื้นฐานดานพลังงาน พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในโรงงานและ
อาคารควบคุ ม ระบบกรอบอาคาร การคํ านวณภาระทางความรอนที่ เขามาในอาคาร
เครื่ องมื อ วัด และการตรวจวัด พลังงานทางไฟฟ าและทางความรอน มาตรการอนุ รัก ษ
พลังงานและการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานในอาคาร ไดแก การระบบไฟฟา
กําลัง ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบอัดอากาศ ระบบปรับอากาศ มอเตอรไฟฟา เครื่องสูบ
น้ําและพัดลม อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับอนุรักษพลังงานในอาคาร การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการใช
พลั งงาน ระบบการขนส งภายในอาคารเพื่ อการประหยั ดพลังงาน การใช เครื่องมื อวั ด
พลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนสําหรับอุปกรณตาง ๆ ในอาคาร การจัดทํารายงาน
การจัดการพลังงานในอาคาร การใชงานยานยนตไฟฟารวมกับสถานีอัดประจุไฟฟา
การอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Energy Conservation and Management in Industry
หลักการเบื้องตนของการอนุรักษและการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการ
สํ ารวจและการประเมิ น การวิ เคราะห พ ลั งงานของเครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เชน อุปกรณเกี่ยวกับระบบไอน้ํา การควบแนน กระบวนการเผาไหม เตาเผา
ระบบอบแหง ระบบทําความเย็น หองเย็น และหองแช ระบบอัดอากาศ เครื่องสูบ พัดลม
และมอเตอร เปนตน หลักการนําความรอนทิ้งกลับมาใช ระบบความรอนรวมแนวทางการ
อนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
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รหัสวิชา
5544517

5544518

5544519

5543902

5543903

อุตสาหกรรม การใชเครื่องมื อวัด พลังงานไฟฟ าและพลังงานความรอนสําหรับ อุป กรณ
ตาง ๆ ในโรงงาน การตรวจวัดและวิ เคราะห การใชพลังงานไฟฟ าและความรอน ตาม
กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม
การจัดการพลังงานในระบบขนสง
3(3-0-6)
Energy Management in Transportation
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห รู ป แบบของประเภ ทเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช ใ นระบบขนส ง ใน
ภาคอุ ต สาหกรรม ข อ กํ า หนดของรั ฐ องค ป ระกอบการขนส ง การบริ ก ารการขนส ง
เศรษฐศาสตร การขนสง ตนทุนและราคา การประเมินโครงการ การใชพลังงานในการ
ขนสง ประสิทธิภาพเชิงพลังงานของระบบตาง ๆ การวัดและแนวทางของการประหยัดที่
สอดคลองกับดานวิศวกรรม การจัดการขนสงและระบบจราจร เทคโนโลยียานยนตไฟฟา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542506 อุณหพลศาสตร
กระบวนการของเครื่องยนตสันดาปภายในเครื่องยนตกาซโซลีนและดีเซล อุณหพลศาสตร
สําหรับการวิเคราะหเครื่องยนตในการติดตั้งระบบปรับอากาศและการติดตั้งซุปเปอรชารจ
เจอร กระบวนการสั น ดาป การวิเคราะห ก ระบวนการของเครื่อ งยนต สั น ดาปภายใน
เชื้อเพลิง การนอคและการสันดาป กระบวนการจายเชื้อเพลิง การหลอลื่น สมรรถนะของ
เครื่องยนตและการออกแบบ
คณิตศาสตรชั้นสูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Advanced Energy Engineering Mathematics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5502101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
แคลคูลัสเชิงเวกเตอรที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกล พีชคณิตเชิงเสน การแปลงพิกัด
รูปแบบตางๆ การแกสมการอนุพันธพาเนนเชียลโดยกรรมวิธีแยกตัวแปร การประยุกตใช
กรรมวิธี เชิ งตั วเลขเพื่ อแกปญ หาทางคณิ ตศาสตรตางๆ ที่เกิดขึ้น ในการศึกษาวิช าการ
วิศวกรรมเครื่องกล
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Numerical Method for Energy Engineering
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5544518 คณิตศาสตรชั้นสูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน
ตัวแทนจํานวนทางคอมพิ วเตอร การป ดเศษ การประมาณคา ชวงอินทิเกรตเชิงตัวเลข
ผลเฉลยของสมการไมเปนเชิงเสน การประมาณคาฟงกชันและการปรับขอมูล ผลเฉลย
ของสมการเชิงอนุพันธแบบธรรมดา และสมการเชิงอนุพันธยอย
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Special Problem in Energy Engineering
ศึกษาและวินิจฉัยปญหาเฉพาะดานเกี่ยวกับวิศวกรรมพลังงาน เปนประเด็นปญหาโดย
สามารถศึกษาวิจัยและสรุปไดผลสําเร็จภายใน 1 ภาคการศึกษา
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
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Special Topic in Energy Engineering
ศึกษาและวินิจฉัยป ญหาเฉพาะดานเกี่ยวกับวิศวกรรมพลังงาน สถานการณ พลังงานใน
ปจจุบัน ศักยภาพการพัฒ นาพลังงานในภูมิภ าค เปนประเด็นปญหาในหัวขอที่สามารถ
ศึกษาวิจัยและสรุปไดผลสําเร็จภายใน 1 ภาคการศึกษา
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4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
5544801
การเตรียมความพรอมฝกสหกิจศึกษา
1(1-2-3)
Pre-Co-Operative Education
เงื่อนไข : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการฝกประสบการณวิชาชีพดานวิศวกรรมพลังงาน
ในรูปแบบของสหกิจศึกษา ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรูพื้นฐานและเทคนิคใน
การสมัครงาน อาชีพวิศวกรรมพลังงาน ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในการ
ประกอบอาชี พ การสื่อสาร มนุ ษยสัมพั น ธในการทํางานรวมกั บ ผู รวมงาน การพั ฒ นา
บุคลิกภาพ เพื่ อการปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการ การบริห ารงานคุ ณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอโครงงาน
5544802
สหกิจศึกษา
6(600)
Co-Operative Education
เงื่อนไข : ผานวิชาบังคับและเตรียมความพรอมสหกิจศึกษากอน
และตามดุลยพินิจสาขาวิชา
การปฏิ บั ติงานสหกิ จศึ กษาในสถานประกอบการของภาคอุ ตสาหกรรมด านวิศวกรรม
พลังงาน 1 ภาคการศึกษา โดยความรวมมือระหวางสถาบันกับสถานประกอบการ เสมือน
เป น พนั กงานของสถานประกอบการ การจัดทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน การ
ประเมินผลรวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา หัวหนา หรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนักศึกษาตองจัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและชื่อปริญญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in
Energy Engineering

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in
Energy Engineering

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

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

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2560

โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 146 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 143 หนวยกิต
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: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมพลังงาน)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering
(Energy Engineering)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Energy Engineering)

เหตุผล

เหตุผล

ปรับ
หลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงออกเปน 4 กลุมวิชา
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน แบงออกเปน 5 กลุมวิชา
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
3. กลุมวิชาบังคับวิชาชีพวิศวกรรม
4. กลุมวิชาเลือก
5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 30
ไมนอยกวา 12
ไมนอยกวา 6
ไมนอยกวา 6
ไมนอยกวา 6
ไมนอยกวา 110
ไมนอยกวา 21
ไมนอยกวา 39
ไมนอยกวา 31
ไมนอยกวา 15
ไมนอยกวา 4
ไมนอยกวา 7
ไมนอยกวา 6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2555
4041401 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกต กราฟของ
สมการกําลัง สองใน 2 ตัวแปร

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2560
5501101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 1
การอุปนัยทางคณิตศาสตร ลิมิตและความตอเนื่อง สมการอนุพันธยอย
อนุพันธและการประยุกต ผลตางอนุพันธ ปริพันธและการประยุกต

เหตุผล
เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีคําอธิบายรายวิชา
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา

98

หมายเหตุ 1. นักศึกษาที่เลือก สหกิจศึกษา ใหเรียนกลุมวิชาเลือกเพียง 12 หนวยกิต
2. ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส - วท.บ. หรือวุฒิอื่นจะไดรับการเทียบ
โอนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การโอนผลการเรียน
และการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงออกเปน 4 กลุมวิชา
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ตามคณะ
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
กรรม
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
การชุด
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ตาง ๆ
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน แบงออกเปน 4 กลุมวิชา
ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
ไมนอยกวา 50 หนวยกิต
- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
- กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
ไมนอยกวา 29 หนวยกิต
วิชาเฉพาะดาน
- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
ไมนอยกวา 35 หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
- กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หมายเหตุ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหนักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษ
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และเลือกเรียนกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชา อื่น ๆ ไมนอย
กวา 3 หนวยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ใหเลือกกลุมวิชาภาษาและ
การสื่อสารเปนไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ในกรณี ขอ 1) และ 2) ต องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไมน อยกวา 12 หน วยกิ ต
ตลอดหลักสูตร (เพิ่มเติมมาจาก คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ 8 ก.พ. 59)

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2560

เหตุผล

ปริพันธไมตรงแบบ
4041402 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
5501102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Calculus 2
Engineering Mathematics 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4041401แคลคูลัส 1
การอินติเกรตและการประยุกต อิมพรอบเพอรอินติกรัล สมการเชิง เวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรงและระนาบใน 3 มิติ แคลคูลัสของฟงกชัน
อนุพันธอันดับ หนึ่ง สมการอิงตัวแปรเสริม และสมการในพิกัดเชิงขั้ว หลายตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธหลายชั้น เวกเตอรแคลคูลัส
4041403 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
5502101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
Calculus 3
Engineering Mathematics 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน: คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4041402แคลคูลัส 2
เมตริกซและตัวกําหนด สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุกรมอนันตและการทดสอบการลูเขา อนุกรมเทยเลอร และ
อนุกรมแมคลอรินผิว ในสเปซ 3 มิติ ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธ ย อนุพันธเชิงเสน เอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว สมการเชิงอนุพันธ
อยและการประยุกต การอินติเกรตหลาย ชั้นและการประยุกตอินพร เชิงเสนไมเอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว ผลการแปลงลาปลาซ
ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน อนุกรมอนันต อนุกรมฟูริเยร อนุกรมเท
อบเพอรอินติกรัลการลูเขา ฟงกชันเบตาและแกมมา
เลอร การประยุกตสมการเชิงอนุพันธสามัญกับปญหาทาง วิศวกรรม

วิศวกร
เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีคําอธิบายรายวิชา
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร
เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีคําอธิบายรายวิชา
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร

4011101 ฟสิกส 1
3(3-0-6)
Physics 1
ปริมาณสเกลารและเวกเตอร การเคลื่อนที่กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน การเคลื่อนที่ในแบบตางๆ งาน พลังงาน กําลัง กฎการ
อนุรักษของพลังงานและโมเมนตัม การแกวงกวัด กลศาสตรของ
ไหล ปรากฏการณทางความรอน ทฤษฎีจลนของแกสและอุณหพล
ศาสตร ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ
4011102 ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-0)
Physics Laboratory
วิชาที่ตองเรียนมากอนหรือเรียนพรอม : 4011101ฟสิกส 1
การวัด อย างละเอี ยด เวกเตอรของแรง การตกอยางอิส ระ การ

5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Physics 1
เวกเตอรเบื้องตน กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกล
ของสสาร กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตรของไหล ความรอน คลื่น
และการสั่น เทอรโมไดนามิกสเบื้องตน

เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีคําอธิบายรายวิชา
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร

5501104 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1
1(0-3-0)
Engineering Physic Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน แรงและการเคลื่อนที่
พลังงาน โมเมนตัม คลื่น และความรอน

เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีคําอธิบายรายวิชา
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
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หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2555

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2560

วิศวกร

เหตุผล

5501105 ฟสิกสวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Physic 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
ประจุไฟฟ าและสนามไฟฟ า กฎของคู ล อมบ กฎของเกาส ศั ก ย ไฟฟ า
ความจุไฟฟาและไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ า วงจรไฟฟ ากระแสตรงและ
อุ ป กรณ แม เหล็ ก และแม เหล็ ก ไฟฟ า การเหนี ย วนํ าแม เหล็ ก และกฎ
ของฟาราเดย ตั ว เหนี่ ย วนํ า วงจรไฟฟ า กระแสสลั บ ทฤษฎี ค ลื่ น
แมเหล็กไฟฟาและการประยุกต แสง เลนสและทัศนอุปกรณ การสะทอน
การหักเห การเลี้ยวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟสิกสแผนใหม

เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีคําอธิบายรายวิชา
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร

5501106 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 2
1(0-3-0)
Engineering Physic Laboratory 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ สนามแมเหล็กไฟฟา วงจรและเครื่องมือวัดทางไฟฟา
ทัศนศาสตร และฟสิกสแผนใหม

เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีคําอธิบายรายวิชา
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร

5501107 เคมีวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Chemistry
พื้ น ฐานของทฤษฎี อ ะตอมและปริ ม าณสั ม พั น ธ คุ ณ สมบั ติ ข องก า ซ
คุ ณ สมบั ติ ข องของเหลว คุ ณ สมบั ติ ข องของแข็ ง และคุ ณ สมบั ติ ข อง

เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีคําอธิบายรายวิชา
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา

100

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2555
เคลื่ อ นที่ แ บบโปรเจกไตล แรงเสี ย ดทาน ลู ก ตุ ม นาฬิ ก าชนิ ด
ธรรมดา โมเมนตความเฉื่อย การเกิดกําทอน ไฮโดรมิเตอร ความตึง
ผิ ว ความจุ ค วามร อ นจํ า เพาะของวั ต ถุ การหาสั ม ประสิ ท ธิ์ก าร
ขยายตัวเชิงเสนของโลหะ โดยจัดใหสาธิตและการทดลองตามความ
เหมาะสม
4011103 ฟสิกส 2
3(3-0-6)
Physics 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011101ฟสิกส 1
ประจุไฟฟา กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา
ความจุไฟฟา กระแสไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอพฟ แรง
ของรอเรนซ สนามแม เ หล็ ก อั น เนื่ อ งมาจากกระแสไฟฟ า
แรงเคลื่ อ นไฟฟ า เหนี่ ย วนํ า สารแม เ หล็ ก การแกว ง กวั ด ของ
สนามแมเหล็ก แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ทฤษฎี สั ม พั น ธภาพพิ เศษ โครงสร า งอะตอม กั ม มั น ตภาพรั ง สี
นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส
4011104 ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-3-0)
Physics Laboratory 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011101ฟสิกส 1
การใชมัลติมิเตอร การสรางโวลตมิเตอรและแอมมิเตอรจากกัลปวา
โนมิเตอร กฎของเคอรชอฟท วงจรไฟฟากระแสสลับ กฎของโอหม
การเขี ย นเส น สมศั กดิ์ และเส น แรงไฟฟ า สภาพต านทานของลวด
ตัวนํา กระจกโคง เลนสบาง การใชออสซิลโลสโคป
4021101 เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
ปริมาณสัมพัทธ โครงสรางและทฤษฎีอะตอม ระบบพิริออดิก พันธะ
เคมี สมบั ติของแก ส ของแข็ ง ของเหลวและสารละลาย อุณ หพล

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2560
เหตุผล
สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตรเคมี โครงสรางทาง วิศวกร
อิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออกดิก ธาตุเรพรี
เซนทิ ที ฟ ธาตุ โลหะและโลหะทรานซิ ชั น ปฏิ กิ ริ ย าของกรด-เบสและ
ปฏิกิริยารีดอกซ

4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4021101เคมี 1
ความรูเบื้ องต น เกี่ย วกับ อุ ปกรณ พื้น ฐานในหองปฏิบัติการเคมี ขอ
ควรปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ความปลอดภั ยเกี่ยวกับสารเคมี การ
เกิดอุบัติเหตุและการแกไข ปฏิบัติการฝกทักษะการใชอุปกรณและ
เทคนิ ค ต า งๆ ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี สารละลายและการเตรี ย ม
สารละลาย อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรเคมี
5591102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
อุปกรณเขียนแบบและการประยุกตรูปเรขาคณิต หลักการฉาย และ
การเขียน ภาพฉาย การกําหนดขนาดมิติการเขียนแบบภาพไอโซ
เมตริก และภาพออบลิค การสเก็ตช ภาพตัด ความหยาบของผิว
งาน ระบบงานสวมและเกณฑความคลาดเคลื่อน เกลียว สกรู อุป
กรณยึดที่เปนเกลียว ลิ่ม การเชื่อม เฟอง สปริง การเขียนแบบ
สัง่ งาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น และอื่น ๆ แนะนําการใช
โปรแกรมเขียนแบบดวย คอมพิวเตอร
5591102 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม 3(2-2-5)
Computer Program for Mechanical Engineering

5501108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
1(0-3-0) เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
Engineering Chemistry Laboratory
มีคําอธิบายรายวิชา
วิชาที่ตองเรียนมากอน : เคมีวิศวกรรม
สอดคลองกับระเบียบ
การทดลองระดับเบื้องตน เกี่ยวกับบางหัวขอในเคมีวิศวกรรม
คณะกรรมการสภา
วิศวกร
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ศาสตรเบื้องตน และจลนพลศาสตรเคมี

5541501 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือเขียนแบบและวิธีใช การเขียน
เสนและตัวอักษร การฉายภาพตั้งฉาก เรขาคณิตประยุกต การระบุขนาด
และรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟก ภาพพิคทอเรียล การเขียน
ภาพดวยมือเปลา การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชวย ความหยาบของ
ผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑความคลาดเคลื่อน งานเขียนแบบใน
กระบวนการผลิต การเขียนแบบการประกอบชิ้นงาน การใชคอมพิวเตอร
ชวยในงานเขียนแบบ
5541502 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม
3(2-2-5)
Computer Program for Engineering

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลอง
กับ คณะกรรมการสภา
วิศวกร และปรับปรุง
ชั่วโมงเรียนให
สอดคลองกับ
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบาย
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หลักการทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การประมวลผล
ขอมูลอิเล็คทรอนิกส การทํางานรวมกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร
ผังงาน การแทนขอมูล วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชในการ
แกไขปญหาทางวิศวกรรม

เหตุผล
รายวิชาใหสอดคลอง
กับ คณะกรรมการสภา
วิศวกร และปรับปรุง
ชั่วโมงเรียนให
สอดคลองกับเกณฑ
สกอ.

5541503 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
ระบบแรง แรงลัพธ สมดุล แรงเสียทาน ของไหลสถิต แรงกระจาย แรง
เสียดทาน จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดลและ
โมเมนตัม หลักการพื้นฐาน ของงานเสมือนและเสถียรภาพของสมุดล

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหทันสมัยและ
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร

5541504 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501107 เคมีวิศวกรรม
ศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคของวัสดุวิศวกรรมวามีผลกระทบตอ
คุณสมบัติอยางไร กรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑที่ใชวัสดุวิศวกรรม วัสดุ
ทางวิศวกรรม เชน โลหะ โพลิเมอร เซรามิกส วัสดุประกอบ พลาสติก
แอสฟลท ไม และคอนกรีต แผนภาพสมดุลของวัสดุวิศวกรรมและการ
แปลความหมาย การทดสอบหาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางไฟฟา และ
การเสื่อมสภาพของวัสดุวิศวกรรม

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหทันสมัยและ
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร

5592401 กลศาสตรวัสดุ 1

5542505 กลศาสตรวัสดุ

3(3-0-6)

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ
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ทฤษฏี : บทนําทางคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร ผังงาน
โครงสรางของการเขียนโปรแกรม ชนิดของขอมูลและตัวแปร การ
ปฏิบัติการทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตร การตัดสินใจ โครงสราง
การควบคุม การรับสงขอมูลและการแสดงผลลัพธ ระบบแฟมขอมูล
การใชภาษาระดับสูง เชน MATLAB ปฏิบัติ : ออกแบบและทดสอบ
โปรแกรมเพื่อแกปญหาดานวิศวกรรมเบื้องตน เชน กลศาสตรของ
ไหล ความรอน และการควบคุม
5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011101 ฟสิกส 1
แนวคิดพื้นเกี่ยวกับกลศาสตรวิศวกรรม ระบบแรง แรงลัพธ การ
สมดุล การ วิเคราะหแรงในโครงถัก เฟรม และในเครื่องจักร แรง
กระจายและของไหลสถิต แรงเสียด ทาน และการประยุกตแรงเสียด
ทานในเครื่องจักรกล โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่ และ โมเมนต
ความเฉื่อยของมวล หลักการงานเสมือนและเสถียรภาพ
5591301 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิชาที่ตองเรียนมากอน : เคมี 1
ศึกษาโลหะชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรม แผนภูมิสมดุล และการ
แปลความหมาย สมบัติทางกลศาสตร วิธีการทดสอบ การศึกษา
โครงสรางมหภาคและจุลภาค ซึ่งสัมพันธกับสมบัติ ผลของ
กระบวนการใชความรอนตอโครงสรางจุลภาคของโลหะผสม วัสดุ
อโลหะ เคมี และโครงสรางโพลิเมอร สมบัติของพลาสติก เรซิน และ
ยาง โครงสราง และสมบัติของรีแฟคเตอร เซรามิกส
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Mechanics of Materials
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5541503 กลศาสตรวิศวกรรม
แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ความ
เคนในคาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การบิด
การโกงเดาะของเสา ความเคนในภาชนะความดัน วงกลมของมอรและ
ความเคนรวม ระบบที่มีความซํ้าซอน กฎของฮุค พลังงานความเครียด
เกณฑการวิบัติของวัสดุ การวัดความเคน แนะนําวิธีการไฟไนต เอลิเมนต

เหตุผล
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหทันสมัยและ
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร

5542506 อุณหพลศาสตร
3(3-0-6)
Thermodynamics
พลังงาน กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร การถายโอนความรอนพื้นฐาน
และการแปลงผันพลังงาน สมบัติของสารบริสุทธิ์ กาซอุดมคติ กฎขอที่
สองของอุณหพลศาสตรศาสตรและวัฏจักรคารโนต เอนโทรป

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหทันสมัยและ
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร

5592601 กลศาสตรของไหล 1
3(3-0-6)
Fluid Mechanics 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011101ฟสิกส 1
ประเภทของกลศาสตรของไหล มิติและหนวย ความหนืด แรงที่
กระทําตอ พื้นผิวของวัตถุ ความเคน สมบัติของความเคน ของ

5542507 กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5501103 ฟสิกสวิศวกรรม 1
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการโมเมนตัมและพลังงาน
สมการการไหลอยางตอเนื่อง สมการการเคลื่อนที่ สมการแบรนูลลี ความ

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหทันสมัยและ
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา

103

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2555
Mechanics of Materials 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5592401 กลศาสตรวิศวกรรม 1
ความสัมพันธระหวางหนวยเคน (Stress) และความเครียด (Strain)
การบิดของ เพลา ความเคนในเพลาและมุมบิด ความเคนในคาน
เนื่องจากโมเมนตดัด แรงเฉือนและ โมเมนตบิด ความเคนเฉือนใน
คาน ความเคนเฉือนในคาน ความเคนและความเครียด ระนาบ
วงกลมของโมห เกณฑความเสียหายแบบครากและโลหะเหนี่ยว
ความเคนในถัง ความดันผนังบาง สมการอนุพันธของเสนอีลาสติค
การหาความโกงของคาน ความเคน ผสมพลังงานจากความเครียด
การประยุกตทฤษฏีของคาสติกลิอาโน ทฤษฏีของเสายาว
5592501 อุณหพลศาสตร 1
3(3-0-6)
Thermodynamics 1
แนวคิดและคําจํากัดความทางอุณหพลศาสตรพื้นฐาน อุณหภูมิ งาน
และความรอน สมบัติของสารบริสุทธิ์ และตารางไอน้ํา กฎขอที่หนึ่ง
ของอุณหพลศาสตรและการประยุกตไอและอากาศ กฎขอที่สองของ
อุณหพลศาสตร เอนโทรปและอะเลละพิลลิที วัฏจักรทางอุณหพล
ศาสตร วัฏจักรกําลังและวัฏจักรการทําความเย็น กาซผสมและโซ
โครเมตรี ปฏิกิริยาเคมี กับระบบควบคุมมวล และการควบคุม
ปริมาตร

วิศวกร

เหตุผล

เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีรายวิชาสอดคลองกับ
ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร
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ไหลสถิต การแปรเปลี่ยนความดัน แรงที่กระทําบนพื้นผิวโคง วัตถุ คลายคลึงกันและการวิเคราะหมิติ การไหลแบบสม่ําเสมอและอัดตัวไมได
จมวัตถุลอย ความเร็ว ความเรงของวัตถุที่ไหล การ ควบคุมอัตรา การไหลของของไหลภายในทอ การวัดการไหล
การไหลโดยปริมาตรและมวล โมเมนตัมเชิงเสน สมการความต
อเนื่อง สมการเบอรนูลลี่ ลักษณะการไหลของของไหลภายใน
ทอปดแบบตางๆ การสูญเสีย ภายในทอและอุปกรณ การไหลของ
ของไหลผานหัวฉีดและดิฟฟวเซอร การตอทอแบบ อนุกรมและ
แบบขนาน การไหลของของไหลในชองทางน้ําเปด
5542508 กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Process
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบตางๆ เชน การหลอ
การขึ้นรูป การขึ้นรูปโดยการใชเครื่องจักรกล และการเชื่อม ความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการผลิตและวัสดุ ตนทุนกระบวนการผลิตเบื้องตน การ
ควบคุมและการปรับปรุงกระบวนการผลิต การบํารุงรักษาเครื่องจักร
เบื้องตน ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
5592101 วิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
5542601 วิศวกรรมไฟฟา
3(2-2-5)
Electrical Engineering
Electrical Engineering
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟา วงจรไฟฟากระแสสลับ
ทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง
กระแสตรง วงจรแมเหล็ก หมอแปลง เครื่องจักรกลไฟฟา ระบบ และกระแสสลับ การแปลงกระแสไฟฟาสลับและการแปลงกระแสไฟฟา
การควบคุมไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณและวงจร
ตรง อุปกรณไฟฟาโดยทั่วไป การควบคุมพลังงานไฟฟาอัตโนมัติและการ
อิเล็กทรอนิกส ลอจิกเกทและดิจิตอลไอซีตาง ๆ และระบบควบคุม ประมวลผล ระบบไฟฟาหนึ่งเฟส ระบบไฟฟาสามเฟส ระบบการจายและ
ควบคุมไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟาและการใชงานมอเตอรและการใชงาน
หมอแปลง ไฟฟาแสงสวางและอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ โดยจัดใหมีการสาธิต
และการทดลองตามความเหมาะสม
5591710 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1
1(1-2-3)
5541701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
1(1-2-3)
Basic Engineering Laboratory 1
Basic Engineering Laboratory
ทฤษฎี: รายละเอียดเครื่องวัดประเภทตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม ทฤษฎี : รายละเอียดเครื่องวัดประเภทตางๆ ในงานอุตสาหกรรม เชน

ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลอง
กับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหทันสมัยและ
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เชน เวอร เนียรไมโครมิเตอร ฯลฯ เครื่องมือเจาะและทําเกลียว
งานเจาะรูและงานริมเมอร งาน ควานรู งานทําเกลียวนอกดวยได
(Die) และเครื่องไดดวยตาป (Tap) งานกลงึ องคประกอบงานกลึง
ระบบสงกําลัง การลับมีดกลึงและวัสดุที่ใช งานกลึงปาดหนา กลึง
ปอกผิว กลึงผาฉาก กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอกและในงานใส ส
วนประกอบงาน ไส ระบบสงกําลัง การลับมีดไส การไสปาดหนา
การไสเซาะรอง ฯ
ปฏิบัติ : ฝกปฏิบัติการอานเครื่องมือวัดทุกชนิดโดยใหสอดคลอง
กับทฤษฎี ปฏิบัติงานกลึง งานไส การลับมีดกลึงและมีดไส

เหตุผล
สอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร

เพิ่มรายวิชาที่มีความ
ทันสมัยเพื่อเปน
ทางเลือกใหกับ
นักศึกษา

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหทันสมัย
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เวอรเนียร ไมโครมิเตอร งานกลึง การลับมีดกลึงและวัสดุที่ใช งานกลึง
ปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงผาฉาก กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอกและใน
งานใส สวนประกอบงานไส งานเชื่อมไฟฟาและงานเชื่อมกาซชนิดตางๆ
องคประกอบงานเชื่อม วิธีการใชงาน ความปลอดภัย การบํารุงรักษา การ
เชื่อมโลหะประเภทนอกกลุมเหล็ก เชน อลูมิเนียม ทองเหลือง และ
สเตนเลส ฯลฯ
ปฏิบัติ : ฝกปฏิบัติการอานเครื่องมือวัดทุกชนิดโดยใหสอดคลองกับทฤษฎี
ปฏิบัติงานกลึง งานไส การลับมีดกลึงและมีดไส ฝกการเชื่อมไฟฟาและ
กาซตามทฤษฎีที่ไดศึกษาและฝกเชื่อม ใชเครื่องมือขั้นสูงในงานเชื่อม
5542102 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรพลังงาน
3(3-0-6)
English for Energy Engineer
ภาษาอังกฤษที่ใชในงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ระเบียบ
กฎเกณฑตางๆ ในการทํางาน กระบวนการผลิตและขั้นตอนในการผลิต
การอธิบายเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย การสนทนาเกี่ยวกับผลงาน
คุณภาพของงาน และความคาดหวังในการทํางาน การสั่งงาน การรับ
คําสั่งตางๆ การตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับหนาที่การงาน ปญหาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของแตละสายงาน การนําเสนอสถาน
ประกอบการ การนําเสนอผลิตภัณฑ การใชโทรศัพทในสถาน
ประกอบการ สุขอนามัยในสถานประกอบการ การเรียนรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการทํางาน
5542201 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
5542201 สถิติและเศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6)
Engineering Statistics
Statistic and Economics for Energy Engineer
ความหมายของสถิติ สถิติวิศวกรรม การนําระเบียบวิธีการทางสถิติ บทบาทของสถิติกับงานวิศวกรรม ความรูเบื้องตนทางสถิติ ความนาจะ
ขอมูล และคาตัวเลขทางสถิติมาประยุกตใชในการดําเนินงาน
เปน ตัวแปรสุม ไมตอเนื่องและตัวแปรสุมตอเนื่อง การแจกแจงความ
ทางดานวิศวกรรม การแจกแจงความถี่และการวิเคราะหขอมูล
นาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การ
เบื้องตน ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน
วิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยเชิงเสนอยางงายและการถดถอยเชิง
ของตัวแปรสุม การสุมตัวอยางและการแจกแจงของตัวอยางสุม การ เสนเชิงซอน สหสัมพันธ การออกแบบและการวิเคราะหการทดลอง การ
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ประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน
การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอยเบื้องตน
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เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีรายวิชาสอดคลองกับ
ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลอง
กับระเบียบ
คณะกรรมการสภา
วิศวกร
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ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร
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ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ หลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตรจุลภาค
และมหภาค การวิเคราะหราคาพลังงาน การวิเคราะหนโยบายของรัฐดาน
พลังงาน การวิเคราะหตนทุนของโครงการดานพลังงาน การวิเคราะห
การเงินสาหรับโครงการดานพลังงาน
5542509 กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542505 กลศาสตรวัสดุ
การวิเคราะหความเร็วและความเรง การวิเคราะห ทางจลนศาสตรและ
แรงพลศาสตรของอุปกรณทางกล ชิ้นตอโยง ขบวนเฟอง และระบบทาง
กล การถวงใหเกิดดุลในมวลที่หมุนและในมวลที่เคลื่อนที่กลับไปกลับมา
5593501 การถายเทความรอน
3(3-0-6) 5542510 การถายเทความรอน
3(3-0-6)
Heat Transfer
Heat Transfer
วิชาที่ตองเรียนมากอน : อุณหพลศาสตร
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542506 อุณหพลศาสตร
วิธีการถายเทความรอน สมการการนําความรอน การนําความรอน รูปแบบของการถายเทความรอน การนําความรอน การพาความรอน การ
แบบ 1 มิติ ในสภาวะคงที่ การนําความรอนแบบ 2 มิติ ใน
แผรังสีความรอน การประยุกตใชการถายเทความรอน อุปกรณ
สภาวะคงที่ การนําความรอนในสภาวะไมคงที่ สมการพื้นฐานการ แลกเปลี่ยนความรอน การเพิ่มการถายโอนความรอน การแผรังสีของวัตถุ
พาความรอน การพาความรอนโดยแรง การไหลภายในและ
ดํา การเดือดและการควบแนน
ภายนอก การพาอิสระ พื้นผิวเพิ่ม (ครีบ) คุณลักษณะการเปลงรังสี
และการดูดรังสี การแลกเปลี่ยนการแผรังสีระหวางพื้นผิวดําและ
ระหวางพื้นผิวเทาและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
5542511 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ 3(2-2-5)
Computer Aided Engineering and Computer Aided Design
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5541502 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกรรม
การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม
วิธีการเชิงตัวเลขและการประยุกตใชในการแกปญหาทางวิศวกรรม เชน
ปญหาการไหล การถายเทความรอน ความเคน และการสั่นสะเทือน เปน
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ตน การหาจุดที่เหมาะสม การสรางแบบจําลองและการจําลองผลของ
ระบบเสมือนจริง การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูลของผลลัพธ
ในงานทางวิศวกรรม

เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีรายวิชาสอดคลองกับ
ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร
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5543512 การสั่นสะเทือนเชิงกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibration
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5541503 กลศาสตรวิศวกรรม
ระบบที่มีหนึ่งอันดับความอิสระ การเคลื่อนที่แบบอิสระ การสั่นสะเทือน
โดยแรง การสั่นสะเทือนโดยการหมุน ความถี่ธรรมชาติ ความหนวงของ
ระบบ การหนวงความหนืด ระบบที่สมมูลกัน ระบบที่มีสองอันดับความ
อิสระ ระบบที่มีหลายอันดับความอิสระ ความถี่และรูปทรงของโหมดการ
สั่น การวัดการสั่นสะเทือน วิธีและเทคนิคการลดและควบคุมการ
สั่นสะเทือน หลักการแยกการสั่นสะเทือน การออกแบบอุปกรณซับการ
สั่นสะเทือนทางพลศาสตร ระบบที่ไมเปนเชิงเสน แนะนําวิธีการ
แกปญหาการสั่นสะเทือนดวยวิธีเชิงตัวเลข
5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ
3(3-0-6)
5543513 การทําความเย็นและปรับอากาศ
3(3-0-6)
Refrigeration and Air-Conditioning
Refrigeration and Air-Conditioning
วิชาที่ตองเรียนมากอน : อุณหพลศาสตร 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542506 อุณหพลศาสตร
แนวคิดและวัฏจักรการทําความเย็นพื้นฐาน อุณหพลศาสตรของ
ความรูพื้นฐานของการทําความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะ การพัฒนา
วัฏจักร หลักการทําความเย็นแบบการอัดไอ การดูดซึม การอัดเจ็ต ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ วัฏจักรทําความเย็น การวิเคราะห
ไอน้ํา องคประกอบของระบบทําความเย็น เครื่องอัด ตัวระเหย
สวนประกอบของระบบทําความเย็น ชนิดและคุณสมบัติของสารทําความ
เครื่องควบแนน หอระบายความรอน การควบคุมอัตโนมัติสําหรับ เย็นและการหลอลื่น การระบายความเย็นโดยน้ําและการระบายความ
ระบบความเย็น การคํานวณภาระความเย็น การออกแบบระบบทํา รอนโดยใชหอทําความเย็น ระบบการทําความเย็นแบบดูดซึม การ
ความเย็น หลักการทําความเย็นอุณหภูมิต่ํามาก การประยุกตการ คํานวณหาภาระของการทําความเย็น การแชแข็งอาหาร การปรับอากาศ
ทําความเย็นทางอุตสาหกรรม
การประมาณภาระของระบบปรับอากาศ การออกแบบการกระจายตัว
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ของลมเย็นและระบบทอสงลมเย็น
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5543514 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatics Control Engineering
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5543512 การสั่นสะเทือนเชิงกล
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองเชิง
คณิตศาสตรของระบบ สวนประกอบพื้นฐานของระบบ การควบคุมแบบ
เชิงเสน การตอบสนองของระบบพลวัต เสถียรภาพของระบบปอนกลับ
การออกแบบระบบควบคุมโดยใชทางเดินของราก การปรับปรุงสมรรถนะ
ของระบบโดยใชเทคนิคการชดเชย การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ควบคุมโดยการตอบสนองเชิงความถี่
5544515 การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Machine Design
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542505 กลศาสตรวัสดุ
พื้นฐานการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย หมุดย้ํา การเชื่อม การยึด
ดวยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริง สกรู สงกาลัง โครงการ
ออกแบบเครื่องจักรกล
5594502 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
3(3-0-6)
5544516 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
Power Plant Engineering
วิชาบังคับกอน : 5592501 อุณหพลศาสตร 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542506 อุณหพลศาสตร
คําจํากัดความพื้นฐาน โรงผลิตกําลังที่ใชความรอน อุณหพลศาสตร พื้นฐานหลักการแปลงพลังงานและแนวคิดการใชประโยชน การวิเคราะห
วัฏจักรและกระบวนของไอน้ํา เชื้อเพลิงและการเผาไหม อุปกรณ
เชื้อเพลิงและการเผาไหม การศึกษาองคประกอบของโรงจักรตนกําลัง
ประกอบสําหรับหมอน้ํากําเนิดไอน้ํา การปรับสภาพ และการให
กังหันไอน้ํา กังหันกาซ และเครื่องยนตสันดาปภายใน วัฎจักรรวมและโค
ความรอนกับน้ําเลี้ยง เครื่องจักรไอน้ํา กังหันไอน้ํา อุปกรณควบแนน เจนเนอเรชัน โรงไฟฟากังหันน้ํา โรงไฟฟานิวเคลียร การควบคุมและ
ไอน้ํา อุปกรณดราฟ ปลองและพัดลม การควบคุมมลภาวะ จากกาซ เครื่องมือ เศรษฐศาสตรโรงไฟฟาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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เสียเครื่องยนตสันดาปภายในกังหันกาซ และโรงจักรผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากเขื่อน จากพลังงานนิวเคลียร การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตร

เหตุผล

5542602 เครื่องจักรกลไฟฟา
1(1-2-3)
Electrical Machines
โครงสรางสวนประกอบ หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา เครื่องกํานิด
ไฟฟากระแสตรง เครื่องกํานิดไฟฟากระแสสลับ มอเตอรไฟฟากระแสตรง
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา
คุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟาและมอเตอรไฟฟา สามารถคํานวณกําลัง
การสูญเสียและวิธีการเริ่มหมุนของมอเตอรไฟฟา
5543702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1
1(0-3-0)
Energy Engineering Laboratory 1 วิชาที่ตองเรียนมากอน
: 5541504 วัสดุวิศวกรรม และ 5542505 กลศาสตรวัสดุ
การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ เชน ความตานทานแรงดึง ความ
ตานทานแรงกระแทก ความแข็งแบบบริเนลล รอกเวลล วิกเกอรส ความ
ลา แรงบิด ระบบควบคุมโดยใชลม การสมดุลของเพลา การสั่นสะเทือน
อัตราเรงเกียร ไจโลสโครป
5543703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2
1(0-3-0)
Energy Engineering Laboratory 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5542506 อุณหพลศาสตร 5542507
กลศาสตรของไหล และ 5542510 การถายเทความรอน
การทดสอบทางกลศาสตรของไหล ไดแก การวัดความเร็วของของไหล
การวัดแรงกระแทกของของไหล การไหลภายในทอ การสูญเสียภายในทอ
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกลของของไหล เชน ปมน้ําแบบ
ตางๆ และกังหันไอน้ําแบบตางๆ การทดสอบสมรรถนะเครื่องอัดอากาศ
กังหันกาซเทอรไบน การหาคาความรอนของเชื้อเพลิง การถายเทความ
รอนแบบตางๆ เชน การนําความรอน การพาความรอนและการแผรังสี

เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
หลักสูตรมีความ
ทันสมัย

เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีรายวิชาสอดคลองกับ
ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร

เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อให
มีรายวิชาสอดคลองกับ
ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร
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5543701 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Engineering Seminar
ศึกษาเกี่ยวกับการอภิปราย การนําเสนอขอมูล การวิเคราะห
เกี่ยวกับสถานการณพลังงานและงานวิจัยพลังงานในปจจุบัน
อุตสาหกรรมดานพลังงาน เทคนิคการประชุม การจัดสัมมนา
ฝกอบรม อุปกรณและวัสดุในการสื่อความหมายและการเตรียม
เอกสารฝกอบรมและการนําเสนอผลงานวิจัยดานพลังงาน
5544901 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน
3(2-2-5)
Energy Engineering Project

ทําการศึกษาพัฒนาและออกแบบโครงงานดานวิศวกรรมพลังงาน ใน
สาขาวิศวกรรมพลังงานตามความสนใจของนักศึกษา หรือตามที่
ไดรับมอบหมายจากอาจารยที่ปรึกษา โดยตองเสนอโครงราง
โครงงาน เขียนรายงานฉบับสมบูรณและตองสอบปากเปลา

วิชาที่ตองเรียนมากอน : ใหเรียนในชั้นปที่ 4 และอยูในดุลพินิจของสาชาวิชา

ทําการศึกษาพัฒนาและออกแบบโครงงานดานวิศวกรรมพลังงาน ใน
สาขาวิศวกรรมพลังงานตามความสนใจของนักศึกษา หรือตามที่ไดรับ
มอบหมายจากอาจารยที่ปรึกษา โดยตองเสนอโครงรางโครงงาน เขียน
รายงานฉบับสมบูรณและตองสอบปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ
5544202 การจัดการบํารุงรักษาสําหรับงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Maintenance Management for Industry
แนวคิดและการจัดการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาเชิงปองกัน วิศวกรรม
ความนาเชื่อถือ การบริหารอะไหลสําหรับงานบํารุงรักษา ปจจัยคาใชจาย
ในการบํารุงรักษา เทคนิคการปองกันและแกไขการสึกหรอ ตนทุนวงจร
อายุ การพัฒนาระบบบํารุงรักษาอยางเปนระบบ แนวทางดําเนินการ
บํารุงรักษาเชิงวางแผน การประเมินปจจัยทางเศรษฐศาสตรสําหรับการ
จัดหาเครื่องจักร การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม การจัดทําแผน
บํารุงรักษาเครื่องจักร กิจกรรม 5 ส การตรวจและวิเคราะหการ
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ปรับลดหนวยกิต ตาม
โครงสรางหลักสูตรใหม

ปรับลดหนวยกิต ตาม
โครงสรางหลักสูตรใหม
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ความรอน การศึกษาระบบทําความเย็นในระบบปด และระบบปรับ
อากาศ เครื่องยนตกาซโซลีนและเครื่องยนตดีเซล เครื่องมือวิเคราะห
สมรรถนะการทํางานของเครื่องยนตและการทดสอบแรงมารถยนต
5543901 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน
1(1-2-3)
Energy Engineering Seminar
ศึกษาเกี่ยวกับการอภิปราย การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหเกี่ยวกับ
สถานการณพลังงานและงานวิจัยพลังงานในปจจุบัน อุตสาหกรรมดาน
พลังงาน เทคนิคการประชุม การจัดสัมมนาฝกอบรม อุปกรณและวัสดุใน
การสื่อความหมายและการเตรียมเอกสารฝกอบรมและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยดานพลังงาน เทคนิคการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
5544902 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน
1(1-2-3)
Energy Engineering Project

เพิ่มรายวิชาที่มีความ
ทันสมัยเพื่อเปน
ทางเลือกใหกับ
นักศึกษา

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2555
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เพิ่มรายวิชาที่มีความ
ทันสมัยเพื่อเปน
ทางเลือกใหกับ
นักศึกษา
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บํารุงรักษาเครื่องจักรสําหรับงานอุตสาหกรรม เชน เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทําความเย็น มอเตอรไฟฟา เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ระบบ
แสงสวาง เปนตน
5543501 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
3(3-0-6)
5543301 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1
3(2-2-5)
Solar Energy Technology
Alternative Energy Technology 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย ศักยภาพและสถานภาพ ความรูและลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการกําเนิดของดวงอาทิตย
การใชพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทยและตางประเทศ
ความสัมพันธของดวงอาทิตยกับโลก ตําแหนงของดวงอาทิตยบนทองฟา
หลักการและเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการผลิตไฟฟาและ ประเภทของรังสีดวงอาทิตย การสะทอนและการดูดกลืน การประยุกตใช
ความรอน และระบบการทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตยทั้ง
พลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบความรอนและไฟฟา ความรูเบื้องตน
แบบดูดกลืนและดูดซับ
เกี่ยวกับพลังงานลม ศักยภาพและสถานะภาพของการใชพลังงานลมใน
ประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก หลักการและเทคโนโลยีของ
กังหันลม ประเภทและสวนประกอบของกังหันลมและการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลม การวัดและการวิเคราะหรังสีดวงอาทิตย การทดสอบ
คาพารามิเตอรตาง ๆ ของชุดปฏิบัติการเซลลแสงอาทิตย การออกแบบ
และการบํารุงรักษาระบบผลิตความรอนและไฟฟาจากรังสีอาทิตย การ
วัดและวิเคราะหพลังงานลมในการผลิตไฟฟา
5543502 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
3(3-0-6)
5543302 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2
3(2-2-5)
Biomass Energy Technology
Alternative Energy Technology 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีวมวล การแบงชนิดของชีวมวล ศักยภาพ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีวมวล ศักยภาพของชีวมวลที่จะใชเปนพลังงาน
ของชีวมวลที่จะใชเปนพลังงาน แหลงชีวมวล การผลิตชีวมวล ชนิด เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวลแข็ง ชีวมวลเหลว กาซชีวภาพ
และปญหาในการนําชีวมวลมาใช การแปรรูปชีวมวลโดย
และขยะ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการผลิตพลังงานทดแทน การ
กระบวนการแกสซิฟเคชั่น กระบวนการทางความรอน การสันดาป ประยุกตใชชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานทางดานไฟฟาและความรอน การนํา
โดยตรง การเปลี่ยนชีวมวลเปนกาซเชื้อเพลิง กระบวนการไพโรไลซิส พลังงานกลับมาใช การวิเคราะหความเหมาะสมของการลงทุน การ
การผลิตพลังงานจากชีวมวล การใชชีวมวลเดินเครื่องยนตแบบกังหัน สงเสริมและพัฒนาพลังงานชีวมวล การผลิตพลังงาน การตรวจวัด และ
กาซ
วิเคราะหสมบัติทางวัสดุและทางความรอนของชีวมวลแข็ง ชีวมวลเหลว
และกาซชีวภาพ
5543403 การอนุรักษพลังงานและ
3(3-0-6)
5543401 การอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร3(2-2-5)

เพิ่มรายวิชาที่มีความ
ทันสมัยเพื่อเปน
ทางเลือกใหกับ
นักศึกษา

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
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การจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Conservation and Management in Buildings
หลักการเบื้องตนของการอนุรักษและการจัดการพลังงานในอาคาร
การคํานวณภาระทางความรอนที่เขามาใหอาคาร ศักยภาพการ
อนุรักษพลังงานไฟฟาและความรอนของอุปกรณในอาคาร ไดแก
หมอแปลง มอเตอรไฟฟา ไฟแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทํา
ความเย็น เครื่องอัดอากาศ อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับอนุรักษ
พลังงานในอาคาร การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและแผนอนุรักษ
พลังงาน แนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับ
การอนุรักษพลังงานในอาคาร

เหตุผล
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหทันสมัย
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5543404 การอนุรักษพลังงานและ
3(3-0-6)
การจัดการพลังงานในโรงงาน
Energy Conservation and Management in Industry
หลักการเบื้องตนของการอนุรักษและการจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม วิธีการสํารวจและการประเมิน การวิเคราะหพลังงาน
ของเครื่องมือหรืออุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม เชน อุปกรณ
เกี่ยวกับระบบไอน้ํา การควบแนน กระบวนการเผาไหม เตาเผา
ระบบอบแหง ระบบทําความเย็น หองเย็น และหองแช ระบบอัด
อากาศ เครื่องสูบ พัดลม และมอเตอร เปนตน หลักการนําความ
รอนทิ้งกลับมาใช ระบบความรอนรวมแนวทางการอนุรักษพลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2560
Energy Conservation and Management in Buildings
ความรูพื้นฐานดานพลังงาน พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม ระบบกรอบอาคาร การคํานวณ
ภาระทางความรอนที่เขามาในอาคาร เครื่องมือวัดและการตรวจวัด
พลังงานทางไฟฟาและทางความรอน มาตรการอนุรักษพลังงานและการ
ประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานในอาคาร ไดแก การระบบไฟฟา
กําลัง ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบอัดอากาศ ระบบปรับอากาศ มอเตอร
ไฟฟา เครื่องสูบน้ําและพัดลม อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับอนุรักษ
พลังงานในอาคาร การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและแผนอนุรักษ
พลังงาน การตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการใชพลังงาน ระบบ
การขนสงภายในอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน การใชเครื่องมือวัด
พลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนสําหรับอุปกรณตาง ๆ ในอาคาร
การจัดทํารายงานการจัดการพลังงานในอาคาร การใชงานยานยนตไฟฟา
รวมกับสถานีอัดประจุไฟฟา
5543402 การอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานใน 3(2-2-5)
โรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation and Management in Industry
หลักการเบื้องตนของการอนุรักษและการจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม วิธีการสํารวจและการประเมิน การวิเคราะหพลังงานของ
เครื่องมือหรืออุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม เชน อุปกรณเกี่ยวกับระบบ
ไอน้ํา การควบแนน กระบวนการเผาไหม เตาเผา ระบบอบแหง ระบบทํา
ความเย็น หองเย็น และหองแช ระบบอัดอากาศ เครื่องสูบ พัดลม และ
มอเตอร เปนตน หลักการนําความรอนทิ้งกลับมาใช ระบบความรอนรวม
แนวทางการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับ
การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การใชเครื่องมือวัดพลังงาน
ไฟฟาและพลังงานความรอนสําหรับอุปกรณ ตาง ๆ ในโรงงาน การ
ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาและความรอน ตามกรณีศึกษา

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหทันสมัย

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2555

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2560
ในโรงงานอุตสาหกรรม

เหตุผล
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ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
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หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจั ด หมวดวิ ช า หมู วิ ช า ยึ ด ระบบการจั ด หมวดหมู วิ ช าของ ISCED (International Standard
Classification Education) เปนแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 2 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3
ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
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หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร
(รหัส 550 - 599)
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร ไดจัดหมูวิชาไวดังนี้
550 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
551 หมูวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
552 หมูวิชาอุตสาหการ
553 หมูวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
554 หมูวิชาพลังงาน
555 หมูวิชาคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร
556 หมูวิชากอสราง – โยธา
557 หมูวิชาไฟฟากําลัง
558 หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส
559 หมูวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
561 หมูวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
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หมูวิชาวิศวกรรมพลังงาน
(554)
หมูวิชาวิศวกรรมพลังงาน ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หมูวิชาทั่วไป
2. หมูวิชาการบริหารและการจัดการทางวิศวกรรม
3. หมูวิชาพลังงานทดแทน
4. หมูวิชาการอนุรักษพลังงาน
5. หมูวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. หมูวิชาวิศวกรรมไฟฟา
7. หมูวิชาทางวิศวกรรม
8. หมูวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
9. หมูวิชาโครงงานพิเศษ ปญหาพิเศษ
ปริญญานิพนธ การสัมมนาและการวิจัย

(554-1--)
(554-2--)
(554-3--)
(554-4--)
(554-5--)
(554-6--)
(554-7--)
(554-8--)
(554-9--)

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขา วิชาเอก สถานศึกษา
1
อ.กังสดาล สกุลพงษมาลี
ตําแหนงทางวิชาการ: ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยแมโจ
วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตําราตามเกณฑการประเมินผลงานวิชาการ กพอ. 2556
1.1 กังสดาล สกุลงพงษมาลี. (2556). การวางแผนนโยบายพลังงานหมุนเวียน. สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ไดรับการอนุมัติผลงานวิชาการจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
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2. ผลงานวิจัย (ที่ไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ ไมเกิน 5 ป)
2.1 กั งสดาล สกุลพงษมาลี, เจิ มธง ปรารถนารักษ , จุติ พร อิ นทะนิ น และ ปองพล รักการงาน.
(2559). อุปกรณ ทดสอบศักยภาพกําลังคลื่นทะเลใกลชายฝงชนิดทุนลอย. การประชุมสัมมนาวิชาการ
รู ป แบบพลั งงานทดแทนสู ชุ ม ชนแห ง ประเทศไทย ครั้ งที่ 9, 29 พฤศจิ ก ายน – 1 ธั น วาคม 2559,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม. (2 – 10).
2.2 เจิมธง ปรารถนารักษ, กังสดาล สกุล พงษมาลี และ ชว งชัย ชุป วา. (2559). การศึ กษาการ
ตอบสนองเชิ งพลวัต รของเครื่ อ งยนต สั น ดาปภายในที่ ใช เชื้ อ เพลิ งก า ซชี ว ภาพ. การประชุ ม วิช าการ
ระดับ ชาติราชภัฏหมูบ านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึ ง
จังหวัดราชบุรี. (345 – 354).
2.3 เจิมธง ปรารถนารักษ, กังสดาล สกุลพงษมาลี, จุติพร อินทะนิน และ ชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์.
(2558). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาโดยการเลื่อนเฟสการแกวงตัวของทุนลอยบนชายฝง.
การประชุ ม สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการรู ป แบบพลั ง งานทดแทนสู ชุ ม ชนแห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 8, 4 - 6
พฤศจิกายน 2558, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี. (331 – 334).

122
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขา วิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
2.4 ยุทธนา พลอยฉาย, เจิมธง ปรารถนารักษ, กังสดาล สกุลพงษมาลี และน้ําฝน คลายทอง (2557).
การผลิตไฟฟ าของเครื่อ งกําเนิด ไฟฟ าเหนี่ ย วนํากระตุน ตัว เองสําหรับ กังหั น ลมหลายใบ. การประชุ ม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2, 8-9 พฤษภาคม 2557, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,
จังหวัดภูเก็ต. (130-140).
2.5 กังสดาล สกุลพงษมาลี, ณัฐกิตต โพธิ์เอี่ยม และพิพัฒนพงษ ทับทิมหิน. (2555). การเพิ่มเฮด
ความดันของเครื่องสูบน้ําโดยใชไฮดรอลิกแรมปม. การประชุมสัมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู
ชุ ม ชนแห งประเทศไทย ครั้ งที่ 5, 18 – 20 ธั น วาคม 2555, มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม จั งหวั ด
เชียงใหม. (275 – 282).

2

อ.ภาณุศักดิ์ มูลศรี
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 กลศาสตรของไหล
4.2 กลศาสตรวิศวกรรม
4.3 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 4.4 การวางแผนและนโยบายพลังงาน
4.5 กลศาสตรวัสดุ
4.6 พลังงานทดแทน
4.7 กลศาสตรเครื่องจักรกล
4.8 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
1. ผลงานวิจัย (ที่ไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ ไมเกิน 5 ป
1.1 ภาณุศักดิ์ มูลศรี, ปองพล รักการงาน, ชลีดล อินยาศรี และ กังสดาล สกุลพงษมาลี. (2558).
เครื่องสู บน้ําพลังงานความรอนจากถานไมสําหรับชุ มชน. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน
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3. ประสบการณการทํางาน
- พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
และอาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
- พ.ศ. 2554 – 2555 รองคณบดีฝายสนับสนุนสงเสริมการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2549 - 2550 หัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2547 - 2555 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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2. ประสบการณการทํางาน
- พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2552 – 2555
ผูชวยวิจัยและผูประสานงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบผลิตน้ํา
รอนพลังงานแสงอาทิตยราคาประหยัด (ปที่ 1-2)
- พ.ศ. 2551 – 2552
ผูชวยวิจัยภาคปฏิบัติ โครงการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทําน้ํารอน

123

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
วุฒิการศึกษา สาขา วิชาเอก สถานศึกษา
วศ.บ. (วิ ศ วกรรมการทํ า ความเย็ น และปรั บ ทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8, 4 - 6 พฤศจิกายน 2558, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี. (324 – 326).
อากาศ)
1.2 Panusak Moonsri, Pichai Namprakai and Janthana Kunchornrat. (2013) Development
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
of a solar thermal water pump with air- water vapour, The 2 6 th International
Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of
Energy Systems, Proceedings of ECOS 2013, July 16-19, 2013, Guilin, China.
1 .3 Panusak Moonsri1 , Pichai Namprakai and Janthana Kunchornrat. (2012). The air
volume affecting the number of pumping cycle of solar water pump system. The 13th
Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering , The International
Conference on Agricultural Engineering Agro-Techno fusion for Global Sustainability,
April 4-5, 2012, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand.
1 .4 Panusak Moonsri, Pichai Namprakai and Janthana Kunchornrat. (2012). The solar
water pump with auxiliary electric heater. The 13th Annual Conference of Thai Society
of Agricultural Engineering and The International Conference on Agricultural Engineering:
Agro-Techno fusion for Global Sustainability, April 4 -5 , 2 0 1 2 , The Imperial Mae Ping
Hotel, Chiang Mai, Thailand.
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขา วิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
- พ.ศ. 2549 – 2556
- พ.ศ. 2549 – 2550

อ.จุติพร อินทะนิน
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

3. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
3.1 อุณหพลศาสตร
3.2 การทําความเย็นและปรับอากาศ
3.3 เครื่องยนตสันดาปภายใน
3.4 พลังงานทดแทน
3.5 การประหยัดพลังงาน
3.6 การตรวจวิเคราะหพลังงาน
3.7 กลศาสตรวิศวกรรม
1. ผลงานวิจัย (ที่ไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ ไมเกิน 5 ป)
1.1 จุติพร อินทะนิน, น้ําผึ้ง ใจกลา, สุดใจ ดาวกระจาย และ ชลีดล อินยาศรี. (2559). การประเมิน
สมรรถนะเครื่องอัดถานเพื่อ ผลิตถานอัด แทงที่มี ศักยภาพทางความรอนและทางเศรษฐศาสตร. การ
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9 , 29 พฤศจิกายน – 1
ธันวาคม 2559, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม. (232243).
1.2 กั งสดาล สกุ ลพงษมาลี, เจิมธง ปรารถนารักษ , จุติ พร อิ นทะนิน และ ปองพล รักการงาน.
(2559). อุปกรณ ทดสอบศักยภาพกําลังคลื่นทะเลใกลชายฝงชนิดทุนลอย. การประชุมสัมมนาวิชาการ
1
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พลังงานแสงอาทิตย
ผูชวยนักวิจัยประจํากลุมวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
ในทางเกษตรกรรม สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกลาธนบุรี
ผูชวยวิจัยและผูประสานงานโครงการศึกษาศักยภาพในการผลิตน้ํารอน
จากพลังงานแสงอาทิตยในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขา วิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

1

1

1

3. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
3.1 วัสดุวิศวกรรม

1

125

รู ป แบบพลั งงานทดแทนสู ชุ ม ชนแห ง ประเทศไทย ครั้ งที่ 9, 29 พฤศจิ ก ายน – 1 ธั น วาคม 2559,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม. (2 – 10).
1.3 K. Hussaro, C. Jantree, J. Intanin, and S. Teekasap. (2016). Biogas Production from
Food Waste and Vegetable Waste for the Sakaew Temple Community Angthong Province
Thailand. The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy,
Environment, and Development in GMS, November 16-18, 2016, Uchoice Hotel Kunming,
Yunnan, China.
1.4 เจิมธง ปรารถนารักษ, กังสดาล สกุลพงษมาลี, จุติพร อินทะนิน และ ชาญยุทธ อรุณ สวัสดิ์ .
(2558). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาโดยการเลื่อนเฟสการแกวงตัวของทุนลอยบนชายฝง.
การประชุ ม สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการรู ป แบบพลั ง งานทดแทนสู ชุ ม ชนแห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 8, 4 - 6
พฤศจิกายน 2558, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี. (331 – 334).
1.5 จุติพร อินทะนิน และ กังสดาล สกุลพงษมาลี. (2556). การศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงแทงอัดแข็ง
จากผงถานไมโกงกางจากวัสดุเหลือใชของกลุมอาชีพเผาถาน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี. การ
ประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบ พลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 6, 13 – 15 พฤศจิกายน
2556, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม. (223 – 232).
2. ประสบการณการทํางาน
- พ.ศ.2556 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- พ.ศ.2554 – 2555 วิศวกรอาวุโส บริษัท โพลีคอม โกลบอล จํากัด
- พ.ศ.2549 – 2553 วิศวกร บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอริ่ง คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย)
จํากัด
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อ.เจิมธง ปราถนารักษ
วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
3.2 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
3.3 สถิติวิศวกรรม
3.4 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3.5 พลังงานทดแทน
3.6 การอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3.7 การควบคุมคุณภาพ
3.8 วิชาชีพวิศวกรรม
3.9 กระบวนการผลิต
3.10 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
3.11 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน

1. ผลงานวิจัย (ที่ไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ ไมเกิน 5 ป)
1 . 1 Prattanaruk, Ch., and Srisertpol, J. (2016) . A High Accuracy Speed Control of DC
Motor Using Adaptive Torque Compensation on Lyapunov Stability with Kalman Filter.
Applied Mechanics and Materials, Vol. 835, 673)- .(680
1 . 2Moonsri P., Rakkanrane P., Prattanaruk Ch. (2016) .Biomass Energy thermal Water
Pump. In International Conference on Science and Innovative Engineering (ICSIE 2016),
New York, USA, April 19, 2016, 7)–.(10
1.3 บั ว พรรณ คํ าเฉลา, กนกรั ต น จิ ร สั จ จานุ กู ล , เจิ ม ธง ปรารถนารัก ษ ) .2559 การประยุ ก ตใช .(
เทคโนโลยีการรับรูระยะไกลเพื่อการปฏิบัติงานของหนวยงานในจังหวัดเพชรบุรี, วารสารวิทยาศาสตรแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี ปที่ 13, ฉบับที่ 1. (63-71).
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขา วิชาเอก สถานศึกษา
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขา วิชาเอก สถานศึกษา
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1.4 กังสดาล สกุลพงษมาลี .จุติพร อิน ทะนิน และ ปองพล รักการงาน ,เจิมธง ปรารถนารักษ ,
)2559 .อุปกรณ ทดสอบศักยภาพกําลังคลื่นทะเลใกลชายฝงชนิดทุนลอย .(การประชุมสัมมนาวิชาการ
รู ป แบบพลั งงานทดแทนสู ชุ ม ชนแห ง ประเทศไทย ครั้ งที่ ,9 29 พฤศจิ ก ายน 2559 ธั น วาคม 1 –,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด .จังหวัดเชียงใหม ,(10 – 2).
1.5 เจิ มธง ปรารถนารั กษ ) .กังสดาล สกุ ล พงษ มาลี และ ช ว งชั ย ชุ ป วา ,2559การศึ กษาการ .(
.ตอบสนองเชิ งพลวัต รของเครื่ อ งยนต สั น ดาปภายในที่ ใช เชื้ อ เพลิ งก า ซชี ว ภาพ การประชุ ม วิช าการ
ระดับ ชาติราชภัฏหมูบ านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ,41 มีนาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึ ง
จังหวัดราชบุร)ี .345 354 –).
1.6 บั ว พรรณ คํ า เฉลํ า , วั น ชั ย ซั น ประสิ ท ธ , และเจิ ม ธง ปรารถนารั ก ษ )2559). การพั ฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยวดวยอากาศยานไรคนขับของชุมชนตําบลบางเค็ม อําเภอเขายอย จังหวัด
เพชรบุรี, การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมูบานจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2559, จังหวัด
ราชบุร.ี (67–74).
1.7 เจิมธง ปรารถนารักษ .จุติพร อินทะนิน และ ชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์ ,กังสดาล สกุลพงษมาลี ,
)2558 .การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาโดยการเลื่อนเฟสการแกวงตัวของทุนลอยบนชายฝง .(
การประชุ ม สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการรู ป แบบพลั ง งานทดแทนสู ชุ ม ชนแห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ ,8 4 -6
พฤศจิกายน 2558, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .จังหวัดปทุมธานี ,(334 – 331).
1 .8 เจิมธง ปรารถนารักษ )2558การควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟากระแสตรงโดยวิธีชดเชย .(
แรงบิดแบบปรับตัวบนเสถียรภาพของเลียปูนอฟรวมตัวกรองคาลมาน. การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5, 2558 กรกฎาคม 4, จังหวัดเพชรบุรี. 129)- .(136
1 .9 บัวพรรณ คําเฉลํา และ เจิมธง ปรารถนารักษ )2558การตรวจวัด แรงบิ ดที่เปลี่ยนแปลงของ .(
.มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรเซนเซอรแรงบิดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อ
แผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5, 2558 กรกฎาคม 4, จังหวัดเพชรบุรี, 206)-.(212
1.10 ยุทธนา พลอยฉาย, เจิมธง ปรารถนารักษ, กังสดาล สกุลพงษมาลี และน้ําฝน คลายทอง )2557 .(
.การผลิตไฟฟ าของเครื่อ งกําเนิด ไฟฟ าเหนี่ ย วนํากระตุน ตัว เองสําหรับ กังหั น ลมหลายใบ การประชุ ม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2, 8-2557 พฤษภาคม 9, จังภูเก็ต, 130)-.(140
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1 .11 เจิมธง ปรารถนารักษ และ จิระพล ศรีเสริฐผล )2556การระบุเอกลักษณของมอเตอรไฟฟา .(
.กระแสตรงดวยจีนเนติกอัลกอริทึม การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้ง
ที่ 27, 16-2556 ตุลาคม 18, จังหวัดชลบุรี.
1 .12 ณัฐพล แฝงตุน และ เจิมธง ปรารถนารักษ )2556การออกแบบฉนวนการสั่นโดยวิธีความลาด .(
.ชันปรับ ตัวได งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ เพชรบุ รีวิจัย เพื่ อแผน ดิน ไทยที่ ยั่งยื น ครั้งที่ 3, 3
2556 สิงหาคม, จังหวัดเพชรบุรี. 191)-.(197
1 .13 ณิรวรรณ รัตนพันธ, ชัยณรงค บุญขํา, เจิมธง ปรารถนารักษ )2556การเพิ่มประสิทธิภาพของ .(
.เครื่องสูบน้ําดวยระบบสปริงอากาศ งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 3, 3สิงหาคม, จังหวัดเพชรบุรี. 212)-.(216
1.14 โยธิน อูออน, กิตติ แกวมณี, เจิมธง ปรารถนารักษ )2556ตนแบบกลไกหมุนใบสําหรับกังหันลม .(
.แกนตั้งแบบใบหมุน งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, 3
สิงหาคม 2556, จังหวัดเพชรบุรี. 259)-.(263
1 .15 วัชรพันธ ศรีประภา, อิทธินันท ซอนกลิ่น, เจิมธง ปรารถนารักษ )2556ทุนผลิตกระแสไฟฟา .(
.จากคลื่นทะเล งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, 3
สิงหาคม, จังหวัดเพชรบุรี. (268-272).
1 .16 เจิมธง ปรารถนารักษ, อุทัย ผองรัศมี, ณั ฐพล แฝงตุน) .2556การระบุเอกลักษณ ของระบบ .(
.เชิงกลโดยวิธีความลาดชันปรับตัว การประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ สืบ
สานภูมิปญญา พัฒนาสูอาเซียน, 14-2556 กุมภาพันธ 16, จังหวัดเพชรบุรี, 182)-.(191
1 .17 ชามา สารพร, เจิมธง ปรารถนารักษ, จิระพล ศรีเสริฐผล) .2555การชดเชยตัวแปรและลด .(
.สัญญาณรบกวนของไจโรสโคปราคาถูก การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 26, 24-2555 ตุลาคม 27, จังหวัดเชียงราย .
1.18 Srisertpol J., Khajorntraidet C., and Prattanarak C. (2012). Alternative Technique for
DC Servo Motor Control using Adaptive Load Torque Compensator. International
Conference on Mechanics and Control Engineering, Hongkong.
1.19 Tumthong W., Prasertsiri V., Srisertpol J., and Prattanaruk Ch. (2 0 1 2 ). Vibration
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
Analysis of Pocket Slot Using Finite Element Method. International Conference on
System Modeling and Optimization (ICSMO 2012), Singapore, Vol. 23, (38- .(43

3. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
3.1 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3.2 การสั่นสะเทือนเชิงกล
3.3 ระเบียบคํานวณวิธีเชิงตัวเลข
3.4 โปรแกรมแมทแลปสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3.5 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3.6 กลศาสตรวิศวกรรม
3.7 กลศาสตรเครื่องจักรกล
3.8 การออกแบบเครื่องจักรกล
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2. ประสบการณการทํางาน
- พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมพลังงาน
และหัวหนาหนวยวิจัยและประยุกตพลังงานทดแทน
- พ.ศ. 2548 - 2550 นักวิจัยประจําหนวยวิจัยวิศวกรรมระบบควบคุม (SCE)
สํานักวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- พ.ศ. 2550 - 2558 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขา วิชาเอก สถานศึกษา

3.9 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3.10 เขียนแบบวิศวกรรม

1. ผลงานวิจัย (ที่ไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ ไมเกิน 5 ป)
1.1 จุติพร อินทะนิน, น้ําผึ้ง ใจกลา, สุดใจ ดาวกระจาย และ ชลีดล อินยาศรี. (2559). การประเมิน
สมรรถนะเครื่องอัดถานเพื่อ ผลิตถานอัด แทงที่มี ศักยภาพทางความรอนและทางเศรษฐศาสตร. การ
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9 , 29 พฤศจิกายน – 1
ธันวาคม 2559, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม. (232
– 243).
1.2 ภาณุศักดิ์ มูลศรี, ปองพล รักการงาน, ชลีดล อินยาศรี และ กังสดาล สกุลพงษมาลี. (2558).
เครื่องสูบน้ําพลังงานความรอนจากถานไมสําหรับชุมชน. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8, 4 - 6 พฤศจิกายน 2558, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี. (324 – 326).
2. ประสบการณการทํางาน
- พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
- พ.ศ. 2556 – 2557 วิศวกรประสานงานกํากับดูแลและสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (โรงงานควบคุมกลุ มที่ 3
พื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง)และ งานกํากับดูแลและสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุมที่ 4)
1

1

1
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อ.ชลีดล อินยาศรี
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

131
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขา วิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
- พ.ศ. 2555 – 2556

วิศ วกรประสานงานโครงการกํ า กั บ ดู แ ลและส งเสริ ม การปฏิ บั ติ งานตาม
พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับโรงงานควบคุม
กลุ ม พื้ น ที ภ าคใต แ ละจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร ราชบุ รี แ ละ
สุพรรณบุรี

- พ.ศ. 2554 – 2555

วิศวกรประสานงานโครงการที่ป รึกษาตรวจสอบเพื่อดําเนินงานตาม พรบ.
การสงเสริมอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ในโรงงานควบคุม
131

3. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
3.1 การตรวจวิเคราะหพลังงาน
3.2 การออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน
3.3 การอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร
3.4 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม
3.5 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
3.6 วิศวกรรมไฟฟา
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ

6

อ.ปองพล รักการงาน
คอ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

1. ผลงานวิจัย (ที่ไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ ไมเกิน 5 ป)
1.1 ปองพล รักการงาน, ภาณุศักดิ์ มูลศรี, ชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์ และ ลิขิต ศรีพราหมณ. (2559). การ
ลดอุณ หภูมิเซลล แสงอาทิตยโดยใชครีบ ความรอนอลู มิเนี่ ยม. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพลั งงาน
ทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทยครั้งที่ 9 , 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม. (19-26).
1.2 กังสดาล สกุลพงษมาลี, เจิมธง ปรารถนารักษ, จุติพร อินทะนิน และ ปองพล รักการงาน . (2559).
อุปกรณทดสอบศักยภาพกําลังคลื่นทะเลใกลชายฝงชนิดทุนลอย.การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพลังงาน
ทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9 , 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม. (2-10).
1.3 ภาณุศักดิ์ มูลศรี, ปองพล รักการงาน, ชลีดล อินยาศรี และกังสดาล สกุลพงษมาลี. (2558) .เครื่อง
สูบน้ําพลังงานความรอนจากถานไมสําหรับชุมชน. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพลังงานทดแทนสูชุมชน
แหงประเทศไทยครั้งที่ 8 , 4-6 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, จังหวัด
ปทุมธานี. (324-326).
1.4 ปองพล รักการงาน, กังสดาล สกุลพงษมาลี, จุติพร อินทะนิน และ ภาณุศักดิ์ มูลศรี. (2557). การ
เพิ่มประสิทธิภาพทางความรอนของเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร โดยใชฉนวนกันความรอน. การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทยครั้งที่ 7 , 12 - 14 พฤศจิกายน 2557,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล, จังหวัดประจวบคีรีขันธ. (266271).
1.5 Pongphol Rakkanrane, Sirichai Thepa, Nat Kasayapanand. (2012). Mathematical
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analysis of the air flow characteristics of greenhouse Screening materials. The 13th
Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering, The International
Conference on Agricultural Engineering “Agro-Techno fusion for Global Sustainability”
April 4-5, 2012, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand.
1.6 Pongphol Rakkanrane, Sirichai Thepa, Nat Kasayapanand. (2012). Study of flow
Pattern and Temperature Distribution in Greenhouse temperature by Computanation
fluid Dynamics Method. The 13th Annual Conference of Thai Society of Agricultural
Engineering, The International Conference on Agricultural Engineering “ Agro-Techno
fusion for Global Sustainability ” April 4-5, 2012, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang
Mai, Thailand.
2. ประสบการณการทํางาน
- พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2552 – 2555 ผูชวยวิจัยและผูประสานงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบผลิตน้ํา
รอนพลังงานแสงอาทิตยราคาประหยัด (ปที่ 1-2)
- พ.ศ. 2551 – 2552 ผูชวยวิจัยภาคปฏิบัติ โครงการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทําน้ํารอน
พลังงานแสงอาทิตย
- พ.ศ. 2549 – 2556 ผูชวยนักวิจัยประจํากลุมวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
ในทางเกษตรกรรม สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกลาธนบุรี
- พ.ศ. 2549 – 2550 ผูชวยวิจัยและผูประสานงานโครงการศึกษาศักยภาพในการผลิตน้ํารอน
จากพลังงานแสงอาทิตยในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต
3. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
3.1 การถายเทความรอน
3.2 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
3.3 พลังงานทดแทน
3.4 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน
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ภาคผนวก จ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
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ภาคผนวก ฉ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
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เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

ตารางเปรียบเทียบองคความรู มคอ.1
เนื้อหาความรู
หมวดวิชา
รหัสวิชา
(1) กลุมความรูดา นการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)
การเขียนแบบวิศวกรรม
กลุมวิชา
5541501
(Engineering drawing)
บังคับ

คําอธิบายรายวิชา

เนื้อหาวิชาที่เทียบเทา

สัปดาห

เขียนแบบ
วิศวกรรม

ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือเขียนแบบและวิธีใช การเขียน
เสนและตัวอักษร การฉายภาพตั้งฉาก เรขาคณิตประยุกต การระบุ
ขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟก ภาพพิคทอเรียล การ
เขียนภาพดวยมือเปลา การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชวย ความ
หยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑความคลาดเคลื่อน งานเขียน
แบบในกระบวนการผลิต การเขียนแบบการประกอบชิ้นงาน การใช
คอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบ
ระบบแรง แรงลัพธ สมดุล แรงเสียทาน ของไหลสถิต แรงกระจาย แรง
เสียดทาน จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดลและ
โมเมนตัม หลักการพื้นฐาน ของงานเสมือนและเสถียรภาพของสมุดล

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

ระบบแรง แรงลัพธ
สมดุล แรงเสียทาน ของ
ไหลสถิต แรงกระจาย
แรงเสียดทาน
จลนศาสตร และ
จลนพลศาสตรของ
อนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง

7

ภาระแบบสถิตย
(Static loadings)

กลุมวิชา
บังคับ

5541503

กลศาสตร
วิศวกรรม

ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบ
แปรผัน
(Dynamic or variable
loadings)

กลุมวิชา
บังคับ

5541503

กลศาสตร
วิศวกรรม

ระบบแรง แรงลัพธ สมดุล แรงเสียทาน ของไหลสถิต แรงกระจาย แรง
เสียดทาน จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดลและ
โมเมนตัม หลักการพื้นฐาน ของงานเสมือนและเสถียรภาพของสมุดล

กฎการเคลื่อนที่ขอที่สอง
ของนิวตัน งานและ
พลังงาน แรงดลและ
โมเมนตัม หลักการ
พื้นฐาน ของงานเสมือน
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ชื่อวิชา

8

และเสถียรภาพของ
สมุดล
กลุมวิชา
บังคับ

5541504

กลศาสตรวสั ดุ
(Mechanics of materials)

กลุมวิชา
บังคับ

5542505

กระบวนการผลิต
(Manufacturing process)

กลุมวิชา
บังคับ

5542508

วัสดุวิศวกรรม ศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคของวัสดุวิศวกรรมวามีผลกระทบตอ
คุณสมบัติอยางไร กรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑที่ใชวัสดุวิศวกรรม
วัสดุทางวิศวกรรม เชน โลหะ โพลิเมอร เซรามิกส วัสดุประกอบ
พลาสติก แอสฟลท ไม และคอนกรีต แผนภาพสมดุลของวัสดุวิศวกรรม
และการแปลความหมาย การทดสอบหาสมบัติเชิงกลและสมบัติทาง
ไฟฟา และการเสื่อมสภาพของวัสดุวิศวกรรม
กลศาสตรวสั ดุ แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด
ความเคนในคาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน
การบิด การโกงเดาะของเสา ความเคนในภาชนะความดัน วงกลมของ
มอรและความเคนรวม ระบบที่มีความซํ้าซอน กฎของฮุค พลังงาน
ความเครียด เกณฑการวิบัติของวัสดุ การวัดความเคน แนะนําวิธีการไฟ
ไนตเอลิเมนต
กระบวนการ ทฤษฎีและหลักการเกีย่ วกับกระบวนการผลิตแบบตางๆ เชน การหลอ
ผลิต
การขึ้นรูป การขึ้นรูปโดยการใชเครื่องจักรกล และการเชื่อม
ความสัมพันธระหวางกระบวนการผลิตและวัสดุ ตนทุนกระบวนการผลิต
เบื้องตน การควบคุมและการปรับปรุงกระบวนการผลิต การบํารุงรักษา
เครื่องจักรเบื้องตน ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ออกแบบ พื้นฐานการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย
เครื่องจักรกล การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย หมุดย้าํ การเชื่อม การยึด
ดวยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริง สกรูสงกาลัง โครงการ
ออกแบบเครื่องจักรกล

การวิเคราะหและออกแบบ
กลุมวิชา
5544515
ชิ้นสวนยานยนตหรือ
บังคับ
เครื่องจักรกล
(Analysis and design of
vehicles or machine
components)
(2) กลุมความรูดา นอุณหพลศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics)

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด
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วัสดุวิศวกรรม
(Engineering materials)

กลุมวิชา
บังคับ

5542507

กลศาสตร
ของไหล

อุณหพลศาสตร
(Thermodynamics)

กลุมวิชา
บังคับ

5542506

อุณหพล
ศาสตร

การถายเทความรอน
(Heat transfer)

กลุมวิชา
บังคับ

5542510

การถายเท
ความรอน

กลุมวิชา
บังคับ

5543513

การทําความ
เย็นและปรับ
อากาศ

กลุมวิชา
บังคับ

5542511

การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบและอุปกรณเชิงความรอน
(Analysis and design of
thermal systems and their
equipment)

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

ความรูพื้นฐานของการทําความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะ การ
พัฒนาระบบทําความเย็นแบบอัดไอ วัฏจักรทําความเย็น การวิเคราะห
สวนประกอบของระบบทําความเย็น ชนิดและคุณสมบัติของสารทํา
ความเย็นและการหลอลื่น การระบายความเย็นโดยน้ําและการระบาย
ความรอนโดยใชหอทําความเย็น ระบบการทําความเย็นแบบดูดซึม การ
คํานวณหาภาระของการทําความเย็น การแชแข็งอาหาร การปรับ
อากาศ การประมาณภาระของระบบปรับอากาศ การออกแบบการ
กระจายตัวของลมเย็นและระบบทอสงลมเย็น
คอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรม วิธีการเชิงตัวเลขและการประยุกตใชในการแกปญหาทาง
ชวยงาน
วิศวกรรมและ วิศวกรรม เชน ปญหาการไหล การถายเทความรอน ความเคน และการ
การออกแบบ สั่นสะเทือน เปนตน การหาจุดที่เหมาะสม การสรางแบบจําลองและ
การจําลองผลของระบบเสมือนจริง การวิเคราะหขอมูล และการ
นําเสนอขอมูลของผลลัพธในงานทางวิศวกรรม

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด
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คณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการโมเมนตัมและพลังงาน
สมการการไหลอยางตอเนื่อง สมการการเคลื่อนที่ สมการแบรนลู ลี
ความคลายคลึงกันและการวิเคราะหมิติ การไหลแบบสม่ําเสมอและอัด
ตัวไมได การไหลของของไหลภายในทอ การวัดการไหล
พลังงาน กฏขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร การถายโอนความรอนพื้นฐาน
และการแปลงผันพลังงาน สมบัติของสารบริสุทธิ์ กาซอุดมคติ กฎขอที่
สองของอุณหพลศาสตรศาสตรและวัฏจักรคารโนต เอนโทรป
รูปแบบของการถายเทความรอน การนําความรอน การพาความรอน
การแผรังสีความรอน การประยุกตใชการถายเทความรอน อุปกรณ
แลกเปลีย่ นความรอน การเพิ่มการถายโอนความรอน การแผรังสีของ
วัตถุดํา การเดือดและการควบแนน

163

กลศาสตรของไหล
(Fluids Mechanics)

กลุมวิชา
บังคับ

กลุมวิชา
บังคับ

5544516

ฟสิกส
วิศวกรรม 1

ปริมาณสเกลารและเวกเตอร การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
งาน พลังงาน กําลัง กฎ
การเคลื่อนที่ในแบบตาง ๆ งาน พลังงาน กําลัง กฎการอนุรักษพลังงาน
การอนุรักษพลังงานและ
และโมเมนตัม การแกวงกวัด กลศาสตรของไหล ปรากฏการณทางความ
โมเมนตัม การแกวงกวัด
รอน ทฤษฎีจลนของกาซและอุณหพลศาสตร ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ
กลศาสตรของไหล
ปรากฏการณทางความ
รอน ทฤษฎีจลนของ
กาซและ อุณหพล
ศาสตร

วิศวกรรมโรง พื้นฐานหลักการแปลงพลังงานและแนวคิดการใชประโยชน การ
จักรตนกําลัง วิเคราะหเชื้อเพลิงและการเผาไหม การศึกษาองคประกอบของโรงจักร
ตนกําลัง กังหันไอน้ํา กังหันกาซ และเครื่องยนตสันดาปภายใน วัฎจักร
รวมและโคเจนเนอเรชัน โรงไฟฟากังหันน้ํา โรงไฟฟานิวเคลียร การ
ควบคุมและเครื่องมือ เศรษฐศาสตรโรงไฟฟาและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม

7

165

พลังงานและการเปลีย่ นรูปของ
พลังงาน
(Energy and Energy
Conversion)

5501103

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

(3) กลุมความรูดา นระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control)
ทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง การวิเคราะหวงจรไฟฟา
กระแสตรงและกระแสสลับ การแปลงกระแสไฟฟาสลับและการแปลง
กระแสไฟฟาตรง อุปกรณไฟฟาโดยทั่วไป การควบคุมพลังงานไฟฟา
อัตโนมัติและการประมวลผล ระบบไฟฟาหนึ่งเฟส ระบบไฟฟาสามเฟส
ระบบการจายและควบคุมไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟาและการใชงาน
กลุมวิชา
วิศวกรรม
5542601
มอเตอรและการใชงานหมอแปลง ไฟฟาแสงสวางและอุปกรณไฟฟาอื่น
บังคับ
ไฟฟา
ๆ โดยจัดใหมีการสาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด
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ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(Electricity and Electronics)

กลุมวิชา
บังคับ

5542602

โครงสรางสวนประกอบ หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา เครื่องกํา
นิดไฟฟากระแสตรง เครื่องกํานิดไฟฟากระแสสลับ มอเตอรไฟฟา
กระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเต
เครื่องจักรกล อรไฟฟา คุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟาและมอเตอรไฟฟา สามารถ
ไฟฟา
คํานวณกําลังการสูญเสียและวิธีการเริม่ หมุนของมอเตอรไฟฟา

กลุมวิชา
บังคับ

5543512

ระบบพลศาสตร
(Dynamic System)
5542509

กลุมวิชา
บังคับ

5543514

ระบบที่มีหนึ่งอันดับความอิสระ การเคลื่อนที่แบบอิสระ การสั่นสะเทือน
โดยแรง การสั่นสะเทือนโดยการหมุน ความถี่ธรรมชาติ ความหนวง
ของระบบ การหนวงความหนืด ระบบที่สมมูลกัน ระบบที่มีสองอันดับ
ความอิสระ ระบบทีม่ ีหลายอันดับความอิสระ ความถี่และรูปทรงของ
โหมดการสั่น การวัดการสั่นสะเทือน วิธีและเทคนิคการลดและควบคุม
การสั่นสะเทือน หลักการแยกการสัน่ สะเทือน การออกแบบอุปกรณซับ
การสั่นสะเทือนทางพลศาสตร ระบบที่ไมเปนเชิงเสน แนะนําวิธีการ
แกปญหาการสั่นสะเทือนดวยวิธีเชิงตัวเลข
กลศาสตร การวิเคราะหความเร็วและความเรง การวิเคราะห ทางจลนศาสตรและ
เครื่องจักรกล แรงพลศาสตรของอุปกรณทางกล ชิ้นตอโยง ขบวนเฟอง และระบบทาง
กล การถวงใหเกิดดุลในมวลที่หมุนและในมวลทีเ่ คลื่อนที่กลับไปกลับมา
วิศวกรรม หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองเชิง
ควบคุม
คณิตศาสตรของระบบ สวนประกอบพื้นฐานของระบบ การควบคุมแบบ
อัตโนมัติ
เชิงเสน การตอบสนองของระบบพลวัต เสถียรภาพของระบบปอนกลับ
การออกแบบระบบควบคุมโดยใชทางเดินของราก การปรับปรุง
สมรรถนะของระบบโดยใชเทคนิคการชดเชย การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบควบคุมโดยการตอบสนองเชิงความถี่

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด

เทียบเทาทั้งรายวิชา

ทั้งหมด
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การควบคุมระบบ
(System Control)

กลุมวิชา
บังคับ

การ
สั่นสะเทือน
ทางกล
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