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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

คณะ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัส             : 25551791103947 

ภาษาไทย      : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 

ชื่อยอ  (ภาษาไทย)       : วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Engineering (Energy Engineering) 

ชื่อยอ  (ภาษาอังกฤษ)   : B.Eng. (Energy Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา  143  หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3 ภาษาท่ีใช 
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การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีท้ังท่ีเปน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศท่ีใชภาษาไทยได 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

เม่ือสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม   

     พลังงาน พ.ศ. 2555 เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

6.2 คณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมพลังงาน  

     คําสั่งท่ี 078/2559 ผานการเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

6.3 คณะกรรมการดําเนินงานวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน     

     คําสั่งท่ี 1707/2559 ผานการเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

6.4 คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผานการเห็นชอบ  

     ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

6.5 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผานการเห็นชอบ 

     ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

6.6 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผานการเห็นชอบ   

     ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 2 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.7 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผานการเห็นชอบ   

     ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560  เม่ือวันท่ี 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6.8 คณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  

เม่ือวันท่ี 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

6.9 สภาวิศวกรรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน ใบประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปการศึกษา 2560 ถึง 2564 เม่ือ วันท่ี 12 

เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือเผยแพร (Thai Qualifications Register : 

TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกร/นักวิชาการ/นักวิจัย/ผูปฏิบัติงานดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

8.2 งานตรวจสอบการใชพลังงานและอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

8.3 งานศึกษาวิเคราะหระบบพลังงานในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

8.4 เจาของสถานประกอบการ/บริษัทเอกชนท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีพลังงาน
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9. ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางสาวกังสดาล  สกุลพงษมาล ี

 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2545 

2541 

2 นายภาณุศักดิ์  มูลศรี อาจารย วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 

วศ.บ. (วิศวกรรมการทําความเย็นและ 

ปรับอากาศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2552 

2549 

3 นางสาวจุติพร   อินทะนิน อาจารย วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมวัสด)ุ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2552 

 

2549 

4 นายเจิมธง  ปรารถนารักษ 

 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2549 

2543 

5 นางสาวชลีดล  อินยาศร ี อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2552 

 

                                           

 


