
 

 จากความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบันที่มีพลเมืองมากขึ้น  
มีกิจกรรมต่างๆ    หลายรูปแบบและหลายลักษณะ การด าเนินชีวิตของ
คนมีภาระมากมาย สภาพของสถานที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบอาคาร
ที่พักอาศัย   มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอเพ่ือให้ความเป็นอยู่
ของคนในสังคมได้รับการจัดการที่เหมาะสมจึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเพ่ือท าหน้าท่ีในการออกแบบระบบปรับอากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม    จึง
ขอเสนอโครงการเพ่ือผลิตก าลังคน
ในระดับสูงทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมการท าความเย็นและการ
ปรับอากาศข้ึน      โดยมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตให้สามารถออกแบบและ
ติดต้ัง  ระบบการท าความเย็นและการปรับอากาศที่น าเอาการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยมาใช้

งาน  คิดค้นและพัฒนาระบบให้เกิด
การประหยัดพลังงานสูงสุด 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
การท าความเย็นและการปรับ
อากาศ  ม ีค วามพร ้อม ในด ้าน
ทรัพยากรบุคคล ห้องปฏิบัติการ

ส าหรับการเรียนการสอน วิจัยและให้บริการทาง วิชาการ  
    โดยเน้นวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  มีความสามารถในการ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องท าความเย็นและการปรับอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เส ริมสร้าง
ความเป็นผู้น าและปลูกฝังให้นักศึกษา
เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม มคีวาม
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี สังคมส่วนรวม และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.ช.) ช่างอุตสาหกรรมสาขา
เครื่องกล  สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ และสาขา

ไฟฟ้าก าลัง หรือผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 

 

    การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต ระยะเวลา
การศึกษา 4 ปี ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ภาค
การศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์   3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชามนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพลศึกษา     2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 10 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ   112 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  21 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม  21 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลัก  18 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพ   48 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาประสบการณช์ีวิต     4 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรโดยประมาณ  
224,500 บาท/คน/ปี 

 แหล่งที่มางบประมาณในการผลิตบัณฑิตมาจาก 
       - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
       - เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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 ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
นอกจากน้ียังมีอาจารย์ประจ าจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยร่วมสอน 
 



 A Numerical Study of the Effect of Material Properties 
on Performance of a Non-sprayed Porous Burner (NAPB) 
โดย ผศ.ดร.กนกกาญจน์  จิรกุลสมโชค (2013) 

 การทดสอบศึกษาสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ก๊าซ
ธรรมชาติที่อัตราส่วนการอัดต่างๆ โดย ผศ.ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ 
และคณะ (2557) 

 เทคนิคการติดต้ังสายเทอร์โมคับเปิ้ลที่ผิวผนังของเครื่องอบแห้ง
แบบพ่นฝอยที่มีต่ออุณหภูมิการเกาะติด โดย ดร.เชิดพงษ์ 
เชี่ยวชาญวัฒนา และคณะ (2554) 

 การศึกษาทดสอบการลดภาระความร้อนและเปรียบเทียบ
สมรรถนะเชิงความร้อนระหว่างหลังคาคอนกรีตทั่วไปกับหลังคา
เซลล์แสงอาทิตย์ระบายอากาศห้องใต้หลังคาร่วมกับพัดลมไฟฟ้า
กระแสตรงทั้ง 2 แบบ โดย รศ.ดร.ปรีดา จันทวงศ์  (2556) 

 การศึกษาระบบปรับอากาศที่ใช้ภายในบ้านโดยใช้น้ าเย็นหมุนเวียน
ใต้พ้ืนของห้อง โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ (2555) 

 การพัฒนาระบบรมควันยางพาราประสิทธิภาพสูงด้วยเตา
หมุนเวียนความร้อนรูปแบบใหม่ TWC-03 โดย ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง 
(2556) 

 การระบายอากาศแบบธรรมชาติของบ้านจ าลองด้วยปล่องกระจก
ระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังม่านเกล็ดแนวต้ังภายใต้
สภาวะอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร โดย รศ.วิชาญ 
และคณะ (2555) 

 An intelligent control for commercial refrigeration systems 
โดย ผศ.วริษฐ์  ธรรมศริิโรจน์ (2015) 

 

 สามารถท างานในสายงานการผลิต การติดต้ัง งานซ่อมบ ารุง 
งานด้านการวิจัยและพัฒนา และงานขายของกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น 
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