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ชื่อสถาบันการศึกษา
คณะ/ภาควิชา
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
Bachelor of Engineering Program in Energy Management Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน)
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Energy Management Engineering)
ชื่อย่อ B.Eng. (Energy Management Engineering)
3. วิชาเอก

-

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจภาษาไทย
5.5 การร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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5.7 องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนี้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักปรับปรุง พ.ศ.
2562) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557)
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
12/2561 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561
6.3 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
3/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
6.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
2/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
6.5 กาหนดเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรจะได้รั บ การเผยแพรเป็นหลั กสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม
8.2 ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบและประเมินระบบการจัดการพลังงานในหน่วยงานรัฐ เอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม
8.3 ผู้ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
8.4 นักวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานในหน่วยงานรัฐ เอกชน
และภาคอุตสาหกรรม
8.5 นักวิชาการด้านการจัดการพลังงานในหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒ-ิ สาขา-สถานศึกษา
ผลงานทาง
ที่
(เลขประจาตัวประชาชน) ทางวิชาการ
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)
วิชาการ
1 นายอนุชา ริกากรณ์
อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
ภาคผนวก ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (วิทยาเขตภาคพายัพ) ,
2542
2 นางสาวยสินทินี เอมหยวก
อาจารย์ วศ.ม (วิศวกรรมพลังงาน)
ภาคผนวก ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
3 นายปฏิพัทธิ์
ผู้ช่วย
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ภาคผนวก ง
ถนอมพงษ์ชาติ
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
วศ.ม. (วิศวกรรเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2550
4 นายพงษ์ธร วิจิตรกูล
อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ภาคผนวก ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2556
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2554
5 นายพงศ์เทพ กุลชาติชัย
อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ภาคผนวก ง
The University of Adilaide
Australia,2554
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีส มัยใหม่รูปแบบต่างๆ อันเกิดจากการแปรสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นทั้งสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อการดารงชีพของสรรพสิ่งในธรรมชาติ
และเป็นปัจจัยที่สาคัญในการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสั งคม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ ร ะบุ ถึ ง บทบาทและความ
จาเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีพลังงานในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนพัฒนา
เศรษฐกิจ และได้กล่าวถึง การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่า งยั่งยืน บนพื้นฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอัน
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานที่สาคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของ
ขบวนการผลิตซึ่งระบบพลังงานถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญ นอกจากนี้ ความมั่นคงทางระบบพลังงานจะส่งผล
กระทบถึงกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมโดยตรง โดยบุคลากรทางด้านระบบพลังงานจึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ การบ่มเพาะความคิด และการฝึกฝนทักษะทางวิศวกรรมและการจัดการที่ถูกต้อง
และเหมาะสมเพื่อสามารถจะกากับดูแลระบบพลังงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาทางบุ คลากร เทคโนโลยี และระบบการจั ดการด้ า นพลั งงาน และความต้ อ งการ
พลังงานในการพัฒนาประเทศ มีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นวิศวกรที่ดีนอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมและการ
จั ด การแล้ ว ยั ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามค านึ ง สภาพสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น และมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสานึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบที่
น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อวิถีการดาเนินชีวิตของตนเอง ชุมชนและสังคมรอบด้าน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านพลังงาน และสถานการณ์ภายนอกที่
ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับ เปลี่ย นได้ตามวิวัฒ นาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า การจัดการและสารสนเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรม
การจัดการพลังงาน ที่มีศักยภาพในการนาความรู้เชิงบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถาบันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในบริการท้องถิ่นเพื่อการ
ผลิตบัณฑิต วิศวกร นักเทคโนโลยีและนักวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและบริการสังคม
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ที่มุ่งเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพให้เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และการเป็นสถาบันวิจัยด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยีและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การใช้
ประโยชน์ให้กับท้องถิ่นรวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิดสอนในหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การ
จัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานเป็นหลักสูตรบูรณ
การความสัมพันธ์กับกลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยความรับผิดชอบของกองบริการการศึกษา
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน โดยความรับผิดชอบของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13.1.3 หมวดวิชาชีพกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา โดยความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ทุกรายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาในหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอื่นและ/หรือจากคณะที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงานที่ตอบสนองความ
ต้องการวิศวกรปฏิบัติการโดยเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยการวิจัยและพัฒนาบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อนาไปใช้พัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ และต่อยอดองค์ความรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม
1.2 ความสาคัญ
เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรที่สัมพันธ์กับการ
จัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ สร้างความยั่งยืนด้วยการพัฒนานวัตรกรรมการผลิต พัฒนาระบบ
การผลิต การจัดการทรัพยากร ระบบการจัดการทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมความเป็น เลิศในการจัดการ มี
วิสัยทัศน์ด้านการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน โดยเน้นความเป็นผู้นาในด้านการจัดการวิศวกรรม
พลังงาน เพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มนุษยสัมพันธ์อันดี และมีจิตสานึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพวิศวกรรมและเทคโนโลยี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2.2 มีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
1.2.3 สามารถวิ จัยและค้นคว้า เพื่อ พัฒ นานวั ตกรรมวิศวกรรมการจั ดการพลั งงานที่
เหมาะสมกับสภาวะของท้องถิ่นและประเทศ
1.2.4 สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ รายงาน รั บ รอง
ดาเนินการและบารุงรักษาระบบการจัดการพลังงาน
1.2.5 สามารถออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเพื่อแก้ปัญหาพลังงานในงาน
อุตสาหกรรมและท้องถิ่น
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1.พัฒนาหลักสูตร
1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

2. การวางแผนการดาเนินการ
หลักสูตร

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. การจัดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
4. การจัดทารายละเอียดของ
หลักสูตร

3. การดาเนินการตามแผน
และการจัดทาผล

1. สารวจความพร้อมของทรัพยากร
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม
สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาทาง
วิชาการ
3. การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ทา
ผลงานทางวิชาการ

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้
5. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม
เทคโนโลยี กระบวนการจัดการ
และแผน/นโยบายของรัฐบาล

1. การประเมินการสอนของ
คณาจารย์

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
2. ติดตามแผน/นโยบายการจัด
การพลังงานของประเทศและสากล

หลักสูตร/ตัวบ่งชี้
1. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปี
2. มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทาหน้าที่วางแผนการสอน จัดการ
สอน ประเมินผลการสอน
2. มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑ์
3. เอกสาร มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
4. เอกสาร มคอ.3 – มคอ.7
1. รายงานสรุปความพร้อมของ
ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน
2. บุคลากรเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/ฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
3. เข้าอบรมพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ
1. มีการประเมินการสอนของ
คณาจารย์ทุกภาคเรียนโดย
นักศึกษา
1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตวิศวกรรมการจัด
การพลังงานจากสถานประกอบการ
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ ความสามารถใน
การทางานโดยเฉลี่ยระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึ ก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาเรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ ข้ อ ก าหนดต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน
กรณีที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อนให้อยู่ในดุลยพนิจของคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนแบบทวีคาบ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย
การโอนผลการเรี ย นและการเทีย บโอนรายวิช าจากการศึก ษาในระบบระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 ในวันเวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
2.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
2.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากที่
เดิม มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนา
แก่นักศึกษา
2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น
วันแรกของการพบกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันนัดพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็น เป็นต้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2562
2563
2564
2565
2566
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดเงิน

2562
720,000

รายรับ (ค่าลงทะเบียน)
รายจ่าย
(ก) งบดาเนินการ
1. หมวดเงินเดือน (ค่าตอบแทน)
530,000
2. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
50,000
3. หมวดค่าใช้สอย
20,000
4. หมวดค่าวัสดุ
15,000
รวมงบดาเนินการ (ก)
615,000
(ข) งบลงทุน
1. ค่าครุภณ
ั ฑ์
2. ค่าสิ่งก่อสร้าง
3. ค่าสาธารณูปโภค
2,000
4. สนับสนุนงานวิจัย/บริการวิชาการ
0
รวมงบลงทุน (ข)
2,000
รวมทั้งสิ้น (ก) + (ข)
617,000

2563
1,440,000

ปีงบประมาณ
2564
2565
2,160,000 2,880,000

2566
2,880,000

700,000
70,000
20,000
15,000
805,000

850,000
70,000
20,000
15,000
955,000

970,000
70,000
20,000
15,000
1,075,000

990,000
70,000
20,000
15,000
1,095,000

50,000
5,000
20,000
75,000
880,000

80,000
7,000
50,000
137,000
1,092,000

80,000
9,000
70,000
159,000
1,234,000

80,000
9,000
70,000
159,000
1,254,000

งบประมาณในการดาเนินการและงบลงทุนต่อ 1 คนต่อ 1 ปี เป็นเงิน 14,883 บาท

หมายเหตุ
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 การโอนและการเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการโอน
ผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ก)
2.8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
บังคับเรียน
24
หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน
9
หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
บังคับเรียน
3
หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
บังคับเรียน
6
หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน
9
หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
(1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
(2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือ
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
109 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน
33
หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน
60
หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาชีพ
บังคับเรียน
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1.3 ความหมายของรหัสรายวิชา
รูปแบบรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเลขระบบ 7 หลัก แต่ละ
หลักมีความหมายเพื่อจาแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา ในการจาแนกสาขาวิชาได้ยึดหลักการ
จาแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) มีความหมายดังนี้
1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

ตัวเลขลาดับที่ 1-3
หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 4
หมายถึง ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี
ตัวเลขลาดับที่ 5
หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 6-7
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
*ตัวเลขหลักที่สี่ในที่นี้จะมีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 อย่างใดอย่างหนึ่งในหลักสูตรปริญญาตรี
7071--หมายถึง
รายวิชาที่มีระดับความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1
7072--หมายถึง
รายวิชาที่มีระดับความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2
7073--หมายถึง
รายวิชาที่มีระดับความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3
7074--หมายถึง
รายวิชาที่มีระดับความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4
*ตัวเลขหลักที่ห้า หมายถึง รายวิชาในกลุ่ม/สาขาย่อยต่างๆ ของสาขาซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้
1. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
(707-1--)
2. วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานความร้อน
(707-2--)
3. วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้า
(707-3--)
4. ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
(707-4--)
5 พลังงานและการแปลงรูป
(707-5--)
6. เทคโนโลยีจัดการพลังงาน
(707-6--)
7. เทคโนโลยีจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม
(707-7--)
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(707-8--)
9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา
(707-9--)
*ตัวเลขหลักที่หกและเจ็ดแทนลาดับที่ของวิชาที่ในกลุ่ม/สาขาย่อยต่าง ๆ ของสาขาวิชา เช่น
707--01
หมายถึง
รายวิชาลาดับที่ 1 ในกลุ่มวิชาและระดับชั้นปี
707--03
หมายถึง
รายวิชาลาดับที่ 3 ในกลุ่มวิชาและระดับชั้นปี
707--05
หมายถึง
รายวิชาลาดับที่ 5 ในกลุ่มวิชาและระดับชั้นปี
สาหรับการกาหนดรหัสวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
ระบบรหัสรายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคผนวก ก)
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3.1.4 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
(1) บังคับเรียน
24 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มภาษา บังคับเรียน
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English for Professional Purposes
(1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
Modern Entrepreneurs
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
Thai Citizenship
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s Wisdom for Local Development
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Smart Life in the Digital Age
(2) เลือกเรียน รายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
(2.1) เลือกเรียน กลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

15 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2.2) เลือกเรียน กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
0001105
สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
0001107
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
st
21 Century Skills for Living and Occupations
0001110
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
0001204
ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion for Life
0001205
นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation
0001206
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
Historical and Development of the modern world
0001207
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
0001208
ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Designing Your Life with Science
0001211
นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
Innovation for New Generation
0001212
ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Feng Shui in Daily Life
0001213
การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชัน่
3(3-0-6)
Fashion Personality Development
0001214
พลเมืองยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Citizenship
0001215
การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
1. วิชาแกน บังคับเรียน
1552634 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
English for Engineers
4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers I
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers I
4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
Physics for Engineers II
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineers II
4021116 เคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
4021117 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
Engineering Mathematics Basic
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
7001102 การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม
Basic Engineering Practice
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
Computer Programming for Engineers
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
Applied Mathematics in Engineering

106 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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2. เฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียน
60 หน่วยกิต
7071101
อุตสาหกรรมจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
Industry for Energy Management
7071102
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Safety in Engineering Works
7071601
ระบบการจัดการพลังงานในเครือข่ายอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Energy Management System in Smart IOT
7072101
วัสดุวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Engineering Materials
7072102
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environment Impact Assessment
7072103
การจัดการในงานอุตสาหกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Management in Energy Industrial
7072201
อุณหพลศาสตร์ในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Thermodynamics in Engineering Works
7072202
กลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Fluid Mechanics in Engineering Works
7072301
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electrical and Electronic Technology
7072901
การออกแบบทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Design
7073101
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
7073201
การถ่ายเทความร้อนในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Heat Transfers in Engineering Works
7073202
การอนุรักษ์พลังงานในระบบเครื่องกล
3(0-6-3)
Energy Conservation in Mechanical System
7073204
ระบบปรับอากาศและการทาความเย็น
3(0-6-3)
Air Condition and Refrigeration
7073301
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า
3(0-6-3)
Energy Conservation in Electrical System
7073402
เครื่องมือตรวจวัดในระบบการจัดการพลังงาน
3(0-6-3)
ในปัจจุบัน
Instrument in Current Energy management System
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7073901

สถิติและการวิจัยสาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Statistics and Research for Engineering
7074101
ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
Systems and Standards for Energy Management
7074501
ต้นกาลังพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Power Plant
7074901
นวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
3(0-6-3)
Energy Management Engineering Innovation
3. วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
7073801
วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
3(0-6-3)
Profession of Energy Management Engineering
7073802
วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานความร้อน
3(0-6-3)
Profession of Thermal Energy management
7073803
วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้า
3(0-6-3)
Profession of Electrical Energy management
7074102
ธุรกิจและการตลาดอุตสาหกรรมพลังงาน
3(0-6-3)
Business and Marketing of Energy Industry
7074601
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(0-6-3)
Renewable Energy Technology
7074701
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสีเขียว
3(0-6-3)
Green Fuel Technology
4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
บังคับเรียน
1 หน่วยกิต
7074801
การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Practice
เลือกเรียน ตามคุณสมบัติต่อไปนี้
6 หน่วยกิต
(1) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (1) ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7074802
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
6 (0-36-0)
Cooperative Education in Energy Management Engineering
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1.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7074803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
6 (0-36-0)
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1*
Field Experience in Energy Management Engineering I
*หมายเหตุ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (2)
7074804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-18-0)
ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2
Field Experience in Energy Management Engineering II
7074902
กรณีศึกษาทางด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 3 (0-6-3)
Case Study in Energy Management Engineering
หมายเหตุ 1. รายวิชา 7074902 สามารถนาวิชาฝึกงานในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาเทียบโอนได้
2. รายวิชา 7074804 สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนได้
ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์เปิดสอนโดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.5 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน

xxxxxxx
xxxxxxx
4091607

วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน

4011105
4011106
7001101
7001102

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรม
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
การเขียนแบบวิศวกรรม
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
รวม

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
19

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4092605

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม

วิชาแกน
วิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

4011107
4011108
7071101
7072301

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
อุตสาหกรรมจัดการพลังงาน
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รวม

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22

(มคอ.2) หน้า 27
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
7002103

วิชาแกน
วิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

4021116
4021117
7072201
7072202

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงาน
วิศวกรรม
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติเคมีสาหรับวิศวกร
อุณหพลศาสตร์ในงานวิศวกรรม
กลศาสตร์ของไหลในงาน
วิศวกรรม
รวม

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน

xxxxxxx
xxxxxxx
7001104

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7072901
7073201

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7073202

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7073301

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับวิศวกร
การออกแบบทางวิศวกรรม
การถ่ายเทความร้อนในงาน
วิศวกรรม
การอนุรักษ์พลังงานในระบบ
เครื่องกล
การอนุรักษ์พลังงานในระบบ
ไฟฟ้า
รวม

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
21

(มคอ.2) หน้า 28
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7071102
7072101
7072102

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7073101
7073204

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7074101

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7074501

ชื่อวิชา
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรมพลังงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ระบบปรับอากาศและการทา
ความเย็น
ระบบและมาตรฐานการจัด
การพลังงาน
ต้นกาลังพลังงาน
รวม

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
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)
21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7071501

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7074901

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7073901
7073402

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7072103

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7074801

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

xxxxxxx

ระบบจัดการพลังงานในเครือข่าย
อัจฉริยะ
นวัตกรรมวิศวกรรมการจัด
การพลังงาน
สถิติและการวิจัยสาหรับวิศวกรรม
เครื่องมือตรวจวัดในระบบการ
จัดการพลังงานในปัจจุบัน
การจัดการในงานอุตสาหกรรม
พลังงาน
การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
วิชาเฉพาะด้านเลือก 1
รวม

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
19

(มคอ.2) หน้า 29
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

7074802

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการจัด
การพลังงาน
หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิศวกรรม
การจัดการพลังงาน
รวม

*7074803

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-36-0)

6(0-36-0)
6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา

วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
วิชาเฉพาะด้านเลือก 2
วิชาเฉพาะด้านเลือก 3
รวม
*หมายเหตุ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12

(มคอ.2) หน้า 30
3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความรู้ ความเข้ า ใจ และมี ทั ก ษะในการใช้ ภ าษาไทยในการสื่ อ สารได้ เ หมาะสม
ตามสถานการณ์ การวิเคราะห์ และสรุป ประเด็นหลั กจากเรื่ องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจ ารณญาณ พูดสื่ อสาร
เชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้สาเนียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี การ
อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มารยาท
ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
0001102

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Listening and Speaking Skills
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ การจับใจความ
โดยใช้ประโยคและสานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การใช้ภาษาอังกฤษในการพูด บอกรายละเอียดและสรุป
ประเด็ น ส าคั ญ การสื่ อ สารเรื่ อ งที่ ง่ า ยและเป็ น กิ จ วั ต รที่ ต้ อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล โดยตรง
ไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทาเป็นประจา โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูด การใช้ภาษา สาเนียง
กิริยาท่าทางที่เหมาะสมในพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย การรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ
0001103

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English Usage for Communication
ความรู้ ความเข้ า ใจ และมี ทั ก ษะในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การศึกษา การสนทนา คาบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริง โดยใช้ภาษาตาม
มาตรฐ าน ก ารสน ทนาจา กหั ว ข้ อที่ คุ้ น เคยแ ละสนใ จ กา รให้ ค าแนะน า กล่ าว ร้ อ งทุ ก ข์
การสนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า การแสดงความรู้สึก การเล่าประสบการณ์ของตนเอง การโต้แย้งและ
ให้ เ หตุ ผ ลได้ การน าเสนอผลงานโดยเชื่ อ มโยงหั ว ข้ อ ที่ คุ้ น เคย สรุ ป ข้ อ มู ล การอ่ า นเพื่ อ หาใจ
ความสาคัญและจับ ประเด็นอย่างรวดเร็ว ระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน การเขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย
ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน การเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสื่อสาร

(มคอ.2) หน้า 31
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001104

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Professional Purposes
ความรู้ ความเข้ า ใจและมี ทั ก ษะในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการพู ด และสนทนา
เชิ ง เทคนิ ค ในเรื่ อ งที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ โต้ ต อบอย่ า งคล่ อ งแคล่ ว เป็ น ธรรมชาติ การโต้ ต อบกั บ ผู้ พู ด
ที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยใช้ถ้อยคาที่ชัดเจน มีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย ความเข้าใจจุดประสงค์
ขอ งป ระ เด็ นที่ มี ค ว า มซั บซ้ อน ทั้ ง รู ป ธ ร รม แล ะน าม ธ ร รม ฝึ กป ฏิ บั ติ ทั กษ ะภ าษ าอั งก ฤ ษ
ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
0001105

สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม การรับรู้คุณค่า
และการสัมผัสความงาม การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความงาม
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ การขับร้องเพลงตามจังหวะ ทานอง และเนื้อหาของเพลงแต่ละ
ประเภท และเพลงราวงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
การจัดการแสดง การวิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัด
องค์ประกอบศิล ป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ แฟ้มผลงาน จัดทา
ผลงานทางศิลปะ นาเสนอผลงาน การวิพากษ์ผลงานศิลปะ
0001106

ความเป็นพลเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Citizenship
ความรู้ แ ละความเข้ า ใจและการ ปฏิ บั ติ ต นที่ แ สดงออกถึ ง การเคารพศั ก ดิ์ ศ รี
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม
กฎ กติกาของสังคม กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ วิถีชีวิตประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มี
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสานึก มีจิตอาสา จิตสาธารณะรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง ฝึกการวิเคราะห์ จัดทาโครงการ ออกแบบการปฏิบัติจิตอาสา และ จิตสาธารณะ

(มคอ.2) หน้า 32
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001107

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 3R7C โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อ
พัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
0001108

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion and Care
ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ การพัฒนาทักษะทางสมอง ภาวะ
ทางอารมณ์ การบริหารจัดการชีวิต การเสริมสร้างกระบวนการวางรากฐานภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหา
พฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กในระยะยาว ความสาคัญของกีฬาและนันทนาการ นโยบายสาธารณะเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะในด้านที่สาคัญ
0001109

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
The King’s Wisdom for Local Development
แนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การประยุกต์ใช้หลักการ
ทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจาวันได้ การวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ความ
ร่วมมือกันทางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย
0001110

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
การวิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคานวณตามลาดับขั้นการดาเนินการตัวเลข สัดส่วน
ร้ อ ยละ การแก้ โ จทย์ ปั ญ หา การให้ เ หตุ ผ ล การให้ เ งื่ อ นไขเชิ ง ภาษา เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ และ
แบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ทักษะการคิดเชิงคานวณ การวิเคราะห์และ
การเลือกใช้แนวทางการแก้ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001201

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ประโยคและ
ไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การเขียนเป็นประโยค อ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้น
การตอบคาถาม และศึกษาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน
0001202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศึ ก ษาระบบเสี ย งภาษาจี น กลาง อ่ า นพิ น อิ น ได้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน ค าศั พ ท์ วลี
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย หลักการเขียนอักษรจีน การพูดโต้ตอบ พูดสนทนา พูดสื่อสารสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ศึ กษาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลที่สาคัญของชาวจีน การเลือกใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาจีนของตนเอง
0001203

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
อ่าน เขียนพยัญชนะ และสระในภาษาเกาหลี ประสมคาแล้ว อ่านออกเสียง และเขียน
คาศัพท์ได้ถูกต้อง นาคาศัพท์มาสร้างเป็นวลีแล้วสร้างเป็นประโยค โดยเลือกใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สื่ อสารด้ว ยบทสนทนาภาษาเกาหลี ขั้นพื้นฐานได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี
0001204

ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion for Life
เรียนรู้ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทั้งตะวันตกและตะวันออก ความหมายของชีวิต
สั ง คม โลก นั ก คิ ดและศาสนาของโลก เพื่ อ การด ารงชี วิ ต ให้ นั ก ศึก ษารู้จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ และวิ จ ารณ์
ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจคุณค่าและความหมายของ
ชีวิต ดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001205

นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สินค้าและทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้ างสรรค์ อนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม และมารยาทการเข้าสังคม วัฒนธรรม เพื่อเพิ่มสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีทัศนคติ สานึก
สาธารณะและความภาคภูมิใจกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย

0001206

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
Historical and Development of the modern world
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมและวิวัฒนาการของมนุษยชาติโดยทั้งตะวันตก
และตะวันออกและผลพวงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึกสาธารณะ
เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันและรับมือกับอนาคตอันใกล้
0001207

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ศึกษากฎหมายพื้นฐานที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญาได้แก่
สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาจ้า งแรงงาน สัญญาค้าประกัน จานอง จานา
ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมาย
การค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร

0001208

ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

Designing Your Life with Science
บทบาทของวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละเอกภพ พลั ง งาน สิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการบูรณาการ

(มคอ.2) หน้า 35
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

0001209

ผู้ประกอบการยุคใหม่
Modern Entrepreneurs

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)

สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดใน
การทาธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและช่องทาง
การท าธุ ร กิ จ การจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ การจั ด การกระบวนการผลิ ต การวิ เ คราะห์ ท างการเงิ น การท า
งบประมาณการลงทุน การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
0001210

ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Smart Life in the Digital Age
หลั กการของอิน เทอร์เน็ตในทุกสิ่ ง และวิวัฒ นาการของการนาเสนอองค์ค วามรู้และ
ตรรกะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูล
ของตนเองได้ กรณี ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ เกี่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น การ
ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

0001211

นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่

3(3-0-6)

Innovation for New Generation
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ การบูรณาการสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดการออกแบบและการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลและช่วยตัดสินใจ การตั้งคาถาม การหา
ข้อมูล การวิเคราะห์หาเหตุผล ข้อค้นพบใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

0001212

ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
Feng Shui in Daily Life

3(3-0-6)

ทฤษฎีฮวงจุ้ยเบื้องต้น วิวัฒนาการฮวงจุ้ยตามวิถีชีวิตรูปแบบต่างๆ การประยุกต์ หลักฮวง
จุ้ยให้เข้ากับสมัยนิยมในชีวิตประจาวัน ธาตุ สี ฤกษ์ แนวโน้ม รสนิยม การตัดสินใจจากหลักฮวงจุ้ยเพื่อ
นามาปรับใช้เสริมสร้างความเชื่อมั่น

(มคอ.2) หน้า 36
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001213

การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
Fashion Personality Development

3(3-0-6)

การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทั้ ง ภายในและบุ ค ลิ ก ภาพนอก การแสดงความเป็ น ตั ว ตนมา
ประยุกต์กับเทรนด์แฟชั่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ สังคม ในยุคปัจจุบัน สู่บุคลิกภาพ
ใหม่ ที่เป็นต้นทุนด้านบุคลิกภาพเพื่อนาไปต่อยอดในการใช้ชีวิตจริง
พลเมืองยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Citizenship
หลักการ แนวคิดของ พลเมืองในยุคดิจิทัล สื่อสารสนเทศและดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและดิจิทัล ทักษะทางดิจิทัล การนาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการการใช้และการสร้างสรรค์สื่อสารสนเทศและดิจิทัลที่มี
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวันสู่ความเป็นพลเมืองที่ มีความรับผิดชอบ พลเมืองที่มีส่วนร่วมและ
พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมในยุคดิจิตอล
0001214

0001215

การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงสร้างผ่านความคิดด้านต่างๆ 4 ด้านได้ คิดดี ชีวิตดี
สังคมดี งานดีหรืออาชีพดี เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี สามารถนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เปลี่ยนความคิด
มาสร้างความสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เท่าทันยุค 5.0 เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1552634
ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
English for Engineers
การน าเสนอโครงการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม การอ่านเอกสารเชิงวิช าการ การพูด
แลกเปลี่ยนและการเขียนบรรยายเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการทางานของวิศวกร เพื่อให้สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับการทางานได้ การฝึกปฏิบัติและการประเมินผลการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาเรียน
4011105

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers I
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของ
สาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณ
หพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
4011106

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers I
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค
สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่ อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
4011107

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers II
วิชาบังคับก่อน : 4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก -ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส
4011108

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers II
วิชาบังคับก่อน : 4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

4021116

เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและ
สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้า จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี
สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ และธาตุแทรนซิชัน
4021117

ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมสารละลาย และการคานวณหาความเข้มข้น สมบัติของก๊าซ
โครงสร้างของผลึกสามัญบางชนิด สมดุลเคมี ปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือ สมบัติของของเหลว สมบัติ
คอลลิเกทีฟ ของสารละลาย จลนศาสตร์ สมบัติของธาตุ เรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน
4091607

พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics Basic
ฟังก์ชันตัวแปรเดียว ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่นตัวแปรเดียว การหาอนุพันธ์
และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว เทคนิคการหาปริพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด เวกเตอร์ในปริภูมิ
สามมิติ เรขาคณิตในปริภูมิสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว
4092605

คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่นหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์ตามเส้นและพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น อุปมัยเชิงคณิตศาสตร์
ลาดับและอนุกรม
7001101

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
การเขียนอักษร การอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตัด ภาพช่วย ภาพ
สามมิติ แผ่นคลี่ การกาหนดขนาดพิกัดความเผื่อ การสเก็ตภาพ การใช้ภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ
คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเขียนแบบและออกแบบโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7001102

การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม
3(1-4-4)
Basic Engineering Practice
ปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทั่วไป เครื่องมือวัด เครื่องมือ
กลพื้นฐาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องต้น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องมือกลพื้นฐาน งานเชื่อม
งานประกอบและจรรยาบรรณวิศวกร
7001104

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
3(2-2-5)
Computer Programming for Engineers
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ชนิดของข้อมูล
และตัวแปร ตัวดาเนินการ คาสั่งตัดสินใจ คาสั่งทางานแบบวนรอบ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ ฟังก์ชัน
7002103

การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Applied Mathematics in Enginerring
ผลเฉลยแบบอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชั่นมูลฐาน ผลการแปลงลา
ปลาซ การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวในวิศวกรรม การประยุกต์รูปแบบ
ไม่ก าหนดในงานวิศวกรรม การประยุ กต์อ นุพัน ธ์และการหาปริพั นธ์ข องฟั งก์ชั นหลายตั ว แปรในงาน
วิศวกรรม
วิชาเฉพาะด้าน
รหัสวิชา

7071101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

อุตสาหกรรมจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
Industry for Energy Management
สถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การใช้พลังงานในอดีตจนถึงปัจจุบัน
และพลังงานในอนาคต แหล่งพลังงานธรรมชาติ พลังงานน้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานกับภาคเกษตร ภาคขนส่งและ
ภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงานในชุมชน เทคโนโลยีจัดการพลังงานตามแนวพระราชดาริ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ยุทธศาสตร์และแผนการจัดการพลังงานของประเทศไทยและนานาประเทศ
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7071102

ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Safety in Engineering Works
ความหมายและความส าคั ญ ทฤษฎี ค วามปลอดภัย และมาตรการป้อ งกัน ภัยในงาน
เครื่องกล ไฟฟ้า ก่อสร้าง ฯลฯ การวิเคราะห์ความปลอดภัยเชิงวิศวกรรม ความปลอดภัยเชิงวิศวกรรม การ
ออกแบบเพื่อความปลอดภัย การจัดทาแผนเพื่อควบคุมความปลอดภัย ระบบมาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัยและการรับรอง
7071601

ระบบการจัดการพลังงานในเครือข่ายอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Energy Management System in Smart IOT
การใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันยุคสมัยในการจัดการพลังงาน ตั้งแต่การวางแผน การสรรหา
คัดเลือก ประเมินผล พร้อมทั้งศึกษาวิธีการในการเลือกใช้อุปกรณ์และโปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับระบบ
ข้อมูลการจัดการพลังงานและตรวจวัดข้อมูลผ่านเครือข่ายอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความ
ต้องการขององค์กร
7072101

วัสดุวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Engineering Materials
ชนิดและประเภทวัสดุพลังงาน คุณลักษณะวัสดุพลังงาน การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี
คุ ณ ภาพและมาตรฐานเพื่ อ การผลิ ต วั ส ดุ พ ลั ง งาน คุ ณ สมบั ติ ท างกลและการเสื่ อ มสภาพของวั ส ดุ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งาน
7072102

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environment Impact Assessment
แนวคิ ด และหลั ก การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ขั้ น ตอนและ
กระบวนการประเมินด้านน้า ด้านอากาศ ด้านเสียง ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าของมนุษย์ ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เครื่องมือและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรการใน
การลดผลกระทบ การตรวจติดตาม การรายงานผลและประเมินผลกระทบ
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7072103

การจัดการในงานอุตสาหกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Management in Energy Industrial
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ ความสาคัญ แนวคิดในการจัดการ
การวางแผน การจัดองค์กร การอานวยการ การจัดการบุคคลและกากับดูแลด้านพลังงาน การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการจัดการ การใช้หลักการจัดการในงานอุตสาหกรรมพลังงาน
7072201

อุณหพลศาสตร์ในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Thermodynamics in Engineering Works
วิชาบังคับก่อน : 4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของ
อุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี การถ่ายเทความร้อนและการแปลงผันพลังงานเบื้องต้น การเปลี่ยนสถานะ วัฎ
จักรทาความเย็น ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงาน คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ของของผสมไซโคร
เมตริก ปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการสันดาป
7072202

กลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Fluid Mechanics in Engineering Works
วิชาบังคับก่อน : 7072201 อุณหพลศาสตร์ในงานวิศวกรรม
คุณสมบัติของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการ
พลังงาน พลศาสตร์ของการไหลของของไหลที่ไม่ยุบตัวและไม่มีความหนืด การวิเคราะห์มิติและความ
คล้ายคลึง การไหลที่ไม่ยุบตัวและมีความหนืด แรงลอยตัวและการไหลในท่อ
7072301

เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electrical and Electronic Technology
อุป กรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ พื้นฐาน กาลั งไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้า สนามไฟฟ้า กฎของโอห์ม เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุมเบื้องต้น
เครื่องวัดและปริมาณการวัดเบื้องต้น การเลือกใช้และการบารุงรักษาเบื้องต้น ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
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7072901

การออกแบบทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Design
หลักการออกแบบทางวิศวกรรม กลศาสตร์เครื่องจักรกล การจาลองทางวิศวกรรม ปฏิบัติ
การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน โครงงานการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีจัดการพลังงานที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีหรือกระบวนการจัดการพลังงาน
7073101

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
เศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาคส าหรั บ วิ ศ วกร การวิเ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ข องโครงการเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ ความไม่แน่น อนและความเสี่ยงทางธุรกิจ การวิเคราะห์ ผลตอบแทนของโครงงาน การ
วิเคราะห์ทางการเงินในการแก้ปัญหาทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจ
7073201

การถ่ายเทความร้อนในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Heat Transfers in Engineering Works
วิชาบังคับก่อน : 7072202 กลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม
หลักการถ่ายเทความร้อนโดยการนา การพาและการแผ่รังสี สภาพการถ่ายเทความร้อน
แบบคงที่และไม่คงที่ในหนึ่ง สอง หรือสามมิติ หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการไหลของความร้อนและถ่ายเทของ
มวลสาร อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการถ่ายเทความร้อนในการจัดการพลังงาน
7073202

การอนุรักษ์พลังงานในระบบเครื่องกล
3(0-6-3)
Energy Conservation in Mechanical System
วิชาบังคับก่อน : 7072202 กลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ เครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบน้า ประเภท อุปกรณ์และหลักการทางาน
ระบบการส่งจ่าย การติดตั้งและการควบคุมการทางาน เฮดและการสูญเสียพลังงานการไหลในท่อ กฎความ
คล้ า ย การตรวจสอบการท างานและประสิ ท ธิ ภ าพ การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ พ ลั ง งาน ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน
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7073204

ระบบปรับอากาศและการทาความเย็น
3(0-6-3)
Air Condition and Refrigeration
วิชาบังคับก่อน : 7073201 การถ่ายเทความร้อนในงานวิศวกรรม
ปฏิบั ติการ วิเคราะห์วัฏ จักรความเย็น สารทาความเย็นและระบบท่อความเย็น การ
ออกแบบ และติดตั้งระบบทาความเย็นเบื้องต้น ระบบควบคุมในงานปรับอากาศ การใช้แผนภูมิไซโคร
เมตริก การคานวณภาระความเย็น คุณภาพอากาศภายในอาคาร ประสิทธิภาพการให้ความเย็นในระบบ
ปรับอากาศ
7073301

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า
3(0-6-3)
Energy Conservation in Electrical System
วิชาบังคับก่อน : 7072301 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิ บั ติ ก ารและศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น ทฤษฎี ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง
ประเภทและอุปกรณ์ไฟฟ้า (ระบบแสงสว่าง เครื่องกลไฟฟ้า และพัดลม) การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า
การตรวจวัดวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน การ
อนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า
7073402

เครื่องมือตรวจวัดในระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน
3(0-6-3)
Instrument in Current Energy management System
ปฏิบัติการ การใช้งานของเครื่องมือวัด หน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน ความ
ปลอดภัยและความแม่นยา การวิเคราะห์ผลการวัดด้านไฟฟ้าและพลังงานทั้งแบบอนาล็อคและแบบดิจิทัล
สัญญาณรบกวนและการป้องกัน การควบคุมและการป้องกันระบบพลังงานไฟฟ้า การเชื่อมต่อระบบการ
ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งผลิตพลังงานชีวมวล ลม เซลล์แสงอาทิตย์และอื่นๆ การบริ หารจัดการระบบโครงข่าย
และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการในระบบไฟฟ้า
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7073901

สถิติและการวิจัยสาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Statistics and Research for Engineering
วิชาบังคับก่อน : 7072901 การออกแบบทางวิศวกรรม
โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมจัดการพลังงาน สถิติและการวิจัย ประเภทของการวิจัย
หลักการและขั้นตอนของการทาวิจัย การระบุปัญหา การวางแผน การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การออกแบบและการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล สถิติสาหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและการเสนอรายงานผลของวิจัย
7074101

ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
Systems and Standards for Energy Management
ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO/มอก.
50001) กฎหมายและพระราชบัญญัติด้านพลังงาน (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล, การผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในภาคเอกชน ฯลฯ) รวมถึงระเบียบผังเมืองในการประกอบกิจการด้าน
พลังงาน
7074501

ต้นกาลังพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Power Plant
วิชาบังคับก่อน : 7073201 การถ่ายเทความร้อนในงานวิศวกรรม
หม้อไอน้า เตาอุตสาหกรรม ปั้มความร้อน เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ระบบและอุปกรณ์การ
ทางาน ระบบการผลิตและส่งจ่ายพลังงาน ระบบคอนเดนเสท การติดตั้งและควบคุมการทางาน เครื่องมือ
และการตรวจวัดพลังงานความร้อนและไฟฟ้า การตรวจสอบการทางานและประสิทธิภาพ การวิเคราะห์
การใช้พลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงาน แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการนาพลังงาน
เหลื อทิ้งกลั บ มาใช้ใหม่ มาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพและอนุรักษ์พลั งงาน การเลื อกและพิจารณา
โครงการหรือเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
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7074901

นวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
3(0-6-3)
Energy Management Engineering Innovation
วิชาบังคับก่อน : 7073901 สถิติและการวิจัยสาหรับวิศวกรรม
การปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ โครงงานนวัต กรรมวิ ศ วกรรมจั ด การพลั ง งานที่น่ า สนใจของ
วิศวกรรมจัดการพลังงานภายใต้คาแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อการ
สร้ างผลงานอัน เกิ ดประโยชน์ ต่อท้องถิ่น สั งคม และองค์กร โดยใช้เครื่ องมือและวัส ดุอุปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนาเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการบรรยายและในรูปเล่มภาคนิพนธ์
7073801

วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
3(0-6-3)
Profession of Energy Management Engineering
วิชาบังคับก่อน : 7073201 การถ่ายเทความร้อนในงานวิศวกรรมและ 7073301
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า
ปฏิบั ติการ วางแผนการจัดการพลั งงาน การสารวจการมีส่วนร่วมการจัดการพลังงาน การเพิ่ม
คุณค่าพลังงาน การตรวจวัดวิเคราะห์ การใช้พลั งงานความร้อนและไฟฟ้า การปฏิบัติการด้านระบบความร้อนและ
อุปกรณ์ที่ใช้ไอน้า ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อนและระบบไฟฟ้า
การเขียนรายงานการจัดการพลังงาน การวิเคราะห์การลงทุนเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
7073802

วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานความร้อน
3(0-6-3)
Profession of Thermal Energy management
วิชาบังคับก่อน : 7073801 วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ปฏิบั ติการด้านการควบคุมการทางานของเตาและเทคนิคการวัด ปฏิบัติการด้านการ
คานวณสมดุลพลังงานความร้อน ปฏิบัติการด้านวิธีการอนุรักษ์พลังงานสาหรับระบบเผาไหม้ ปฏิบัติการ
ด้านการจัดการกับดักไอน้า ปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้า กรณีศึกษาที่ประสบ
ผลสาเร็จในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
7073803

วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้า
3(0-6-3)
Profession of Electrical Energy management
วิชาบังคับก่อน : 7073801 วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ปฏิบัติการ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ การควบคุมการทางานของระบบไฟฟ้าและ
เทคนิคการวัด การคานวณสมดุลพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า กรณีศึกษาหน่วยงานที่ประสบ
ผลสาเร็จในการจัดการและควบคุมพลังงานระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ระบบโรงไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
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ธุรกิจและการตลาดอุตสาหกรรมพลังงาน
3(0-6-3)
Business and Market of Energy Industrial
วิชาบังคับก่อน : 7073101 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวางแผนธุรกิจพลังงาน การจัดทาแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ในการขยาย
และสร้างความเจริญเติบโต การสารวจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจ พลังงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน โอกาสในทางการตลาด โอกาสในทางการดาเนินการ การพิจารณา
ทางการเงินและแหล่งเงินทุน การสร้างเครือข่ายและการดาเนินการจัดตั้งธุรกิจใหม่
7074601

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(0-6-3)
Renewable Energy Technology
ปฏิ บั ติ การออกแบบและสร้ างระบบผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ าจากพลั งงานทดแทน การหาค่ าที่
เหมาะสมเพื่อการควบคุม ระบบควบคุมและการตรวจวัด การบริหารจัดการ การจัดหา การใช้ประโยชน์ การ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการนาไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ กรณีศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและท้องถิ่น
7074701

เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสีเขียว
3(0-6-3)
Green fuel Technology
ปฏิบัติการออกแบบและสร้างระบบผลิตเชื้อเพลิงสีเขียว การหาค่าที่เหมาะสมเพื่อการ
ควบคุม ชนิดและคุณสมบัติเชื้อเพลิงสีเขียวรูปแบบต่างๆ ระบบควบคุมและการตรวจวัด การบริหารจัดการ
การจัดหา การใช้ประโยชน์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการนาไปประยุกต์ใช้ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและท้องถิ่น
7074801

การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Practice
ความสาคัญของการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กระบวนการ ความรู้เบื้องต้นสหกิจ
ศึก ษา หลั ก การเขีย นจดหมายสมัค รงาน การเลื อกสถานประกอบการ หลั กการสั ม ภาษณ์ งานอาชี พ
วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทางาน การใช้
งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนาเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูลทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7074802

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
6(0-36-0)
Cooperative Education in Energy Management Engineering
วิชาบังคับก่อน : 7074801 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการด้ า นวิ ศ วกรรมการจั ด การพลั ง งานเสมื อ นเป็ น
พนักงานของสถานประกอบการในตาแหน่งผู้ช่วยวิศวกรมีภาระงานตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการในระหว่ า งปฏิ บั ติ งาน มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบแน่ น อนและรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่ างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทาให้เกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ก่อนสาเร็จการศึกษา
7074803

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1 6(0-36-0)
Field Experience in Energy Management Engineering I
วิชาบังคับก่อน : 7074801 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางด้าน
ที่เกี่ย วข้องกับสาขาวิช าวิศวกรรมการจัดการพลั งงาน อย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16
สัปดาห์ ทาให้เกิดประสบการณ์จริงจากการทางานก่อนสาเร็จการศึกษา
7074804

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2 3(0-18-0)
Field Experience in Energy Management Engineering II
วิชาบังคับก่อน : 7074801 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน โดยดาเนินการฝึกงานใน
โรงงานอุต สาหกรรม ภาครั ฐ หรื อบริษั ทเอกชน เป็ นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า 270 ชั่ ว โมง เพื่อ เป็ นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ในช่วงของการศึกษาภาคฤดูร้อน พร้อมเขียนรายงานการปฏิบัติงานหลังการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
7074902

กรณีศึกษาทางด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
3(0-6-3)
Case Study in Energy Management Engineering
ศึ ก ษาและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาด้ า นเกี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรมการจั ด การพลั ง งาน โดยสามารถ
ศึกษาวิจัยและสรุปได้ผลสาเร็จภายใน 1 ภาคการศึกษา ภายใต้คาแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้สอนหรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.2 ชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

นายอนุชา ริกากรณ์

อาจารย์

2

นางสาวยสินทินี

3

นายปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

4

นายพงษ์ธร วิจิตรกูล

อาจารย์

5

นายพงศ์เทพ กุลชาติชัย

อาจารย์

เอมหยวก

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (วิทยาเขตภาค
พายัพ) , 2542
วศ.ม (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
วศ.ม. (วิศวกรรเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2556
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2554
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
The University of
Adilaide Australia,2554
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551

ผลงาน
ทางวิชาการ
ภาคผนวก ง

ภาระงาน
สอน
(ชั่วโมง/ปี)
เดิม ใหม่
9
12

ภาคผนวก ง

8

15

ภาคผนวก ง

9

12

ภาคผนวก ง

12

12

ภาคผนวก ง

12

12
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ตาแหน่งทาง
ที่
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

1

อาจารย์

นายรัฐพล ดุลยะลา

2

อาจารย์

นายชัชพล เกษวิริยะกิจ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ค.อ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห์
เดิม ใหม่
9

9

9

9

3.3.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-ชื่อสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

รองศาสตราจารย์ นายวัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร

2

รองศาสตราจารย์ นายจักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4

นางสาวประพิธาริ์ ธนารักษ์
นายเตมีย์ พันธุวงค์ราช

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Ph.D. (Bioregulation in
Renewable Energy)
Ph.D. (Environmental
Engineering)
วท.ด. (พลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปี)
เดิม ใหม่
1.5
-

1.5

-

1.5

-

1.5

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
จากความต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี ป ระสบการณ์ ใ นวิ ช าชี พ ก่ อ นเข้ า สู่ ก ารท างานจริ ง ของสถาน
ประกอบการ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้ าน
ก่อนออกไปทางานจริง โดยหลักสูตรได้จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในภาคสนามด้วย
ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้
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(1) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (1)
7074801
การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
1 (0-2-1)
7074802
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
6 (0-36-0)
หรือ
*7074803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6(0-36-0)
ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1
*หมายเหตุ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (2)
7074801
การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
1(0-2-1)
7074902
กรณีศึกษาทางด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
3(0-6-3)
7074804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-18-0)
ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาระบบการจัดการพลังงานได้
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร สามารถปรับตัวได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
เรียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการจัดการพลังงานในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4
สาหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และปวช.
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการจัดการพลังงานจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัยหลักสูตรกาหนดให้ดาเนินการจัดทานวัตกรรมวิศวกรรมการจัด
การพลั งงานเป็ นการทาวิจัย ก่อนจบการศึกษาโดยต้องเป็นหัว ข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีรูปเล่มรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชานวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงานจะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ในการทานวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงานได้ และมีขอบเขตนวัตกรรมวิศวกรรมการ
จัดการพลังงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการทา
นวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงานและสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงานทางเว็บไซด์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงาน
ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างนวัตกรรมวิศ วกรรมการ
จัดการพลังงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทานวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงานสมุด
บันทึกการให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากผลสาเร็จของนวัตกรรมวิศวกรรมการจัด
การพลังงาน โดยนวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงานดังกล่าวต้องสามารถทางานได้ในเบื้องต้นสาหรับ
นวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงานที่มีลั กษณะเป็นชิ้นงานหรือโปรแกรม และส าหรับนวัตกรรม
วิศวกรรมการจัดการพลังงานที่มีลักษณะเชิงกระบวนการจัดการพลังงานต้องมีผลประสิทธิภาพการจัด
การพลังงานเชิงประจักษ์เชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยทั้งสองรูปแบบต้องผ่านการสอบการนาเสนอที่มี
อาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ที่พร้อมด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านผู้รับผิดชอบ
พลังงานและตรวจประเมิน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
หลักสูตรมีการบูรณาการการบริหารหลักสูตร
ร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อจัดสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพด้านผู้รับผิดชอบพลังงานและตรวจ
ประเมิน
(2) มีความสามารถในการจัดทารายงานการ ต้องมีโครงงานที่เสมือนจริงในการเขียนรายงานการ
จัดการพลังงานให้ตรงตามความต้องการและ จัดการพลังงานตามลักษณะสถานประกอบการแบบ
ข้อกาหนดตามกฎหมายและมาตรฐานการ ต่างๆ (เช่น วิชาระบบและมาตรฐานการจัด
จัดการพลังงานได้
การพลังงาน)
(3) มีความสามารถสร้างผลงานนวัตกรรม
ต้องมีนวัตกรรมใหม่ก่อนจบการศึกษาที่สามารถใช้
ใหม่ที่เป็นเชิงประจักษ์ด้านการจัด
งานหรือประยุกต์ใช้ได้จริงตามลักษณะสถาน
การพลังงานที่ประยุกต์ใช้งานได้ตามความ ประกอบการแบบต่างๆ (เช่น วิชานวัตกรรมการจัด
ต้องการได้
การพลังงาน 2)
(4) มีความสามารถในการเขียนแผนพัฒนา หลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับสถาน
ธุรกิจอุตสาหกรรมด้านพลังงานได้
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลังงานโดย
นักศึกษาต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาธุรกิจด้าน
อุตสาหกรรมพลังงานให้สอดคล้องกับความสามารถ
สถานประกอบการ
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2. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลพัฒนาการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีสติในการดาเนินชีวิตประจาวัน และสามารถจัดการกับปัญหาบนฐานคุณธรรม
จริยธรรม
2. มีคุณค่าภายในตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตและแก้ปัญหา
3. มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ
4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย มีความตรงต่อเวลา ระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผู้ เรียนเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในคุณธรรมที่ต้องปลูกฝัง
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรีย นตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา
ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพียง ความเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี ความรักความสามัคคี
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
2. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นสั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ดารงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
3. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร
4. มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า เคารพในสิทธิมนุษยชนจากความแตกต่าง
ของวัฒนธรรม
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ในลักษณะบูรณาการความรู้
และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
2. จัดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียน
3. ประเมินจากการนาเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถและทักษะการคิดในเชิงเหตุผล สร้างสรรค์ นวัตกรรมและเชื่อมโยง
ความคิดอย่างองค์รวม
2. มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดความ
ยั่งยืนในฐานะพลเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
4. มีความตระหนักถึงความสาคัญของวิถีชุมชน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ความเป็น
ไทย
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. จั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนด้ ว ยกระบวนการคิด เพื่อ ส่ งเสริมให้ ผู้ เรี ยนคิ ด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต คาถาม สืบค้น คิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. ประเมินจากการนาเสนอผลงานในห้องเรียน
3. ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีจิตอาสา สานึกสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการให้
2. มีทักษะความเป็นผู้นา ผู้ตาม ในการสร้างความเป็นทีม
3. มีการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม
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4. มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เห็น ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม
2. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ การปรับตัว และการยอมรับของคน ใน
สังคม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การทางาน
เป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การทางานเป็นทีม เป็นต้น
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
2. ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
2. มี ค วามสามารถรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ เพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นรู้ ประเมิ น คุ ณ ค่ า สื่ อ อย่ า งมี
วิจารณญาณ
3. มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับชีวิตประจาวัน
4. มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5. มี ค วามสามารถใช้ รู ป แบบของการน าเสนอที่ เ หมาะสมส าหรั บ กลุ่ ม บุ ค คลที่
แตกต่างกันได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญและฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงทางภาษาในการสื่อสาร
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
1. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจผ่าน
สื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
2. ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา
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3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
การปฏิบัติตามกฎกติกาที่กาหนดหรือได้ตกลงกันไว้
(2) มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา การส่งงานตามกาหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3) การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
(4) นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอน
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทา
ประโยชน์แต่ส่วนรวม และเสียสละ
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2.2.2 ความรู้
1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิศวกรรม
พลังงานและสามารถนาความรู้มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
(2) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่ส่งผล
กระทบต่อพัฒนาความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ทั้งในรดับชาติและระดับนานาชาติ
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(3) ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จาลอง การศึกษาดูงาน
(4) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์จากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ สังเคราะห์และประเมินผล เพื่อพัฒนาความรู้หรือ
แนวคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมพลังงานได้
อย่างเหมาะสม
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
(2) มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย
(3) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
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(2) การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(3) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นา รับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นในการ
จัดการข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ทางานกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการทางานได้
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
(3) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming ) เพื่อ
ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
(4) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้
(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
(2) ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมบันทึก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(มคอ.2) หน้า 59
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาที่สลับซับซ้อนได้
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ
(2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
2.2.6 ทักษะพิสัย
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการแก้ปัญหา
เฉพาะทาง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
(3) มีทกั ษะในการร่างแบบสาหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนาไปสู่
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการจัดการ การนาเสนอ ได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ
(2) มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ (Job Sheet)
(3) เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงทักษะในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม
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(4) ฝึกทาการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
(5) ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โดยการบันทึก
เป็นระยะๆ
(2) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
(3) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดังแสดงผลการเรียนรู้หน้า 61 - 63
3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชา
ดังแสดงผลการเรียนรู้หน้า 64 - 66

(มคอ.2) หน้า 61
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป

1.คุณธรรมจริยธรรม
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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2
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กลุ่มภาษา
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
   
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
   
0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
   
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   
0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
   
กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
0001105 สุนทรียศาสตร์
   
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
   
0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
   
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
   

2. ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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รายวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป

1.คุณธรรมจริยธรรม
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4
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กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
   
0001110 การคิดและการตัดสินใจ
   
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
   
0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
   
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
   
0001207 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
   
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
   
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
   
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจทิ ัล
   
0001211 นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
   
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
   
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
   
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล
   
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
   

2. ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะพิสัย

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
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4
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กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม
1552634 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
4021116 เคมีสาหรับวิศวกร
4021117 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม
7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
4002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
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(มคอ.2) หน้า 64
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะพิสัย

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
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วิชาเฉพาะด้านบังคับ
7071101 อุตสาหกรรมจัดการพลังงาน
7071102 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
7071601 ระบบการจัดการพลังงานในเครือข่ายอัจฉริยะ
7072101 วัสดุวิศวกรรมพลังงาน
7072102 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7072501 การจัดการในงานอุตสาหกรรมพลังงาน
7072201 อุณหพลศาสตร์ในงานวิศวกรรม
7072202 กลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม
7072301 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7072901 การออกแบบทางวิศวกรรม
7073101 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
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(มคอ.2) หน้า 65
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้
3





ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสัย

1
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7074101 ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน



 



   

























   

7074501 ต้นกาลังพลังงาน



 



   

























   

7074901 นวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงาน



 



   

























   

7073801 วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน



 



   

























   

7073802 วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานความร้อน



 



   

























   

7073803 วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้า



 



   

























   

7074102 ธุรกิจและการตลาดอุตสาหกรรมพลังงาน



 



   

























   

7073201 การถ่ายเทความร้อนในงานวิศวกรรม
7073202 การอนุรักษ์พลังงานในระบบเครื่องกล
7073204 ระบบปรับอากาศและทาความเย็น
7073301 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า
7073402 เครื่องมือตรวจวัดในระบบการจัดการพลังงานใน
ปัจจุบัน
7073901 สถิติและการวิจยั สาหรับวิศวกรรม

2





ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2





3





4





กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
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(มคอ.2) หน้า 66
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

7074601 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
7074701 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสีเขียว

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสัย

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
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กลุ่มวิชาชีพ

(มคอ.2) หน้า 66

7074801 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
7074802 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
7074803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัด
การพลังงาน 1
7074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัด
การพลังงาน 2
7074902 กรณ๊ศกึ ษาทางด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร
(2) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ
ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
(3) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยการ
วิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(3) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(4) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
1. ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศ
1.2 การฝึ กอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และ
การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาดูงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการและทางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย
จัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตงานและตีพิมพ์เผยแพร่
(3) เพิ่มพูนทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผลที่ทันสมัย
(4) พั ฒ นาวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบต่ า งๆ การใช้ สื่ อ การสอน การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพและดารงตาแหน่งผลงานทางวิชาการ
(2) จัดสรรงบประมาณสาหรับส่งเสริมการทาผลงานวิชาการและงานวิจัย
(3) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ระบบกลไกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยดาเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพดังนี้
1.1.1 วางแผนและควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา
1.1.3 ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อทบทวนประเมินผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
1.2 คณะกรรมการประจาคณะ ทาหน้าที่ควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
2. บัณฑิต
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
นาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้
2.1 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2.2 สารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจาปี จากภาวะการได้งานทาบัณฑิต และ
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน
2.2 ให้มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
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3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกาหนดของหลักสูตรและ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีของแต่ละสาขา/วิชาเอก
3.2 ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้คาปรึกษา และแนะแนวแก่
นักศึกษา
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.3.3 มหาวิทยาลัย/คณะได้กาหนดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา
3.3.1 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตารา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ
อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้
กระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ โดยกาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่รับใหม่ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และกาหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับในอัตรานั้น ๆ
4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร การ
สอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
4.1.2 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ
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4.1.3 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพื่อเป็นแนวทางการทางานกับนักศึกษา และ
ให้อาจารย์ ใหม่จัดทาตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพื่อขอคาปรึกษาด้านวิชาการ
4.1.4 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็น
ระยะ ๆ เพื่อต่อสัญญาจ้าง
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
กาหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลาดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กากับการจัดทารายวิชา
วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ
การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดาเนินไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์
ที่ได้วางแผนไว้
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการคานวณรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของ
หลักสูตร
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการ เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต
นอกจากนีส้ านักวิทยบริการที่หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้
สืบค้น ส่วนระดับคณะมีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างพอเพียง
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เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียนและห้อง
ปฏิบัติ
ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพสูง

การดาเนินการ
1.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ

การประเมินผล
1.รวบรวมทาสถิติจานวน

มีเครื่องมือที่ทันสมัย
อุปกรณ์การเรียนการสอนต่อ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
หัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ ห้องปฏิบัติการ
การเรียนการสอน
2.จานวนนักศึกษาลงทะเบียน
2.จัดให้มีเครือข่ายและห้อง
เรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติด้วย
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
อุปกรณ์ต่าง ๆ
นักศึกษาสามารถ
3. ผลสารวจความพึงพอใจของ
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ตนเอง
ด้วยจานวนและประสิทธิภาพที่ ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
เหมาะสมเพียงพอ
ปฏิบัติการ
3.จัดให้มีห้องอ่านหนังสือ
เพื่อให้
บริการทั้งหนังสือตาราและสื่อ
ดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ที่สานัก
วิทยบริการ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่
จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์พ.ศ.2553
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 เมื่อปีที
ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

ปีการศึกษา
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอ
คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
1.1.3 สอบถามจากนั กศึ กษาถึ งประสิ ท ธิผ ลของการเรี ยนรู้จ ากวิธี การที่ ใช้ โ ดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.4 ประเมิ น จากการเรี ยนรู้ข องนัก ศึกษา จากพฤติ กรรมการแสดงออก การท า
กิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา
1.2.2 การประเมิ น การสอนของอาจารย์จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอน
กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
1.2.3 ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบ
ประเมินให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้
คณาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชา
ของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ตามที่ระบุรายละเอียดใน
เอกสารรายละเอี ย ดของหลั กสู ตร รายละเอียดของรายวิช า และรายละเอีย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน
การสอบสั มภาษณ์ การสอบปฏิบั ติ การสั ง เกตพฤติกรรม การให้ คะแนนโดยผู้ ร่ว มงาน รายงาน
กิ จ กรรม แฟ้ ม ผลงาน การประเมิ น ตนเองของผู้ เ รี ย น ส่ ว นการประเมิ น ผลหลั ก สู ต รเป็ น ความ
รับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การสอบด้วยข้อสอบ
กลาง การประเมินของผู้จ้างงาน เป็นต้น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทาให้ทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ซึ่งทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก
5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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