
      การพัฒนาเทคโนโลยีในช่วงในอดีตที่ผ่านมา องค์กรต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความส าคัญด้านเทคโนโลยียานยนต์และ
พลังงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการขยายตัว
ทางด้านการใช้พลังงานอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงาน
เชื้อเพลิง จึงส่งผลให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและน าเข้าพลังงาน
เ ช้ื อ เพลิ ง จ ากต่ า งป ร ะ เทศปี ล ะหลายล้ านบาท ดั งนั้ น จึ ง มี
พระราชบัญญัติการใช้พลังงานออกมาเพื่อควบคุมการใช้พลังงานของ
โรงงานและอาคาร เพื่อให้การใช้พลังงานเกิดประโยชน์และมีคุณคา่มาก
ที่สุด 
      ส าหรับแนวโน้มการใช้พลังงานเช้ือเพลิงในส่วนของรถยนต์จะ
สูงขึ้นทุกปี อันเป็นเหตุให้มีการพัฒนาและวิจัยทางด้านนวัตกรรมยาน
ยนต์ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านของการประหยัด
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วิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน จึงเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์
ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยมุ่ ง เน้นผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพในงานด้านการวิจยัและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเฉพาะทาง ในขณะเดียวกันก็สามารถน าความรู้
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วิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน เน้นที่การสร้างบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับคุณธรรมและ
สังคมได้ และเน้นการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้จริงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี 
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการ
ขั้นสูง ท าให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์
เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
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