
 
 

ความเป็นมาของหลักสูตร
จากความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบันที่มีพลเมืองมากขึ้น มี

กิจกรรมต่างๆ    หลายรูปแบบและ
หลายลักษณะ การดำเนินชีวิตของ
คนมีภาระมากมาย  สภาพของ
สถานที่ อยู่ เปลี่ ยนแปลงไปทั้ ง
รูปแบบอาคารที่พักอาศัย   มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ เสมอ
เพื่อให้ความเป็นอยู่ของคนในสังคม
ได้รับการจัดการที่ เหมาะสมจึงจำเป็นต้องมีบุ คลากรที่ มีความรู้

ความสามารถเพื่อทำหน้าที่ในการ
ออกแบบระบบปรับอากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม    จึงขอ
เสนอโครงการเพื่อผลิตกำลังคนใน
ระดั บ สู งท า งด้ าน เท ค โน โล ยี
วิศวกรรมการทำความเย็นและการ

ปรับอากาศขึ้น       
      โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้สามารถ
ออกแบบและติดตั้ง  ระบบการทำความ
เย็นและการปรับอากาศที่นำเอาการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีที ่ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยมาใช้งาน  
คิดค้ นและพัฒนาระบบให้ เกิ ดการ
ประหยัดพลังงานสูงสุด 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำ
ความเย็นและการปรับอากาศ ได้กำหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ ดังนี้ 
1. ออกแบบและคำนวณระบบการทำความเย็นและการปรับอากาศ

ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการทำความเย็นและ
การปรับอากาศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

3. ติดตั้งและควบคุมการติดตั้งระบบการทำความเย็นและการปรับ
อากาศได้ 

4. ควบคุมการทำงานของระบบการทำความเย็นและการปรับอากาศ
ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการออกแบบ 

5. มีความเป็นผู้นำและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

     ผู ้ที ่ เ ข ้า ร ับ ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ห ล ัก ส ูต ร  ต ้อ ง เป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.ช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปว.ส.) ช่างอุตสาหกรรมสาขาเครื่องกล  สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้า
อิเล็คทรอนิกส์ และสาขาไฟฟ้ากำลัง หรือผู ้สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเป็น
ผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และ
ฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 
       ผู้เรียนในหลักสูตรจะได้รับการพัฒนาการเรียนรูค้รบทั้ง  5 ด้าน 
คือ 
        1. คุณธรรม จริยธรรม 
        2. ความรู้ 
        3. ทักษะทางปัญญา 
        4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี  ไม่ เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

•       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30  หน่วยกิต 
•       หมวดวิชาเฉพาะ   112  หน่วยกิต 
•       หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต 

        หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 124 
หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 3 ป ีไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

•       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       15 หน่วยกิต 
•       หมวดวิชาเฉพาะ             103 หน่วยกิต 
•       หมวดวิชาเลือกเสรี               6  หน่วยกิต 

       หลักสูตรเทียบโอน 3 ปีครึ่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 124 
หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 3 ปีครึ่ง ไม่เกิน 7 ปีการศึกษา (เรียนนอก
เวลาราชการ)   

•       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       15 หน่วยกิต 
•       หมวดวิชาเฉพาะ             103 หน่วยกิต 
•       หมวดวิชาเลือกเสรี               6  หน่วยกิต 

       ทุกหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์

   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา พิจารณาความ
เหมาะสมของผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 
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การประเมินผู้เรียน
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❖ A Numerical Study of porous medium properties effect 
on late mixing porous burner performance. โดย ผศ.ดร.
กนกกาญจน์  จิรกุลสมโชค (2014) 

❖ การทดสอบศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์เรือประมงขนาดเล็กที่
ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 เป็นระยะเวลา 500 ชั่วโมง. (2558)             
โดย ผศ.ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์   

❖ The study of the efficiency of the downdraft gasifier by 
designing the combustion zone as the pyramid model. 
(2017 )โดย รศ. สิทธิพร ใหญ่ธนายศ  

❖ Experimental comparative study of thermal 
performance between a simple roof concrete and roof 
solar cells chimney. (2016) โดย รศ.ดร.ปรีดา จันทวงศ์   

❖ การศึกษาระบบปรับอากาศที่ใช้ภายในบ้านโดยใช้น้ำเย็นหมุนเวียน
ใต้พื้นของห้อง. (2555) โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ  

❖ การวิเคราะห์การใช้พลังงานและการสูญเสียความร้อนของโรงไฟฟ้า
ชีวมวล (9.9 MW). (2558) โดย รศ.ดร.สมเกียรติ  บุญณสะ   

❖ Numerical model and comparison of plate heat 
exchanger performance by flow in oval patten. (2016) 
โดย รศ.วิชาญ วิมานจันทร์  

❖ Simplified single-loop full-flatness control of a hybrid 
power plant. (2016) โดย ผศ.ดร.วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์  

 
 
 
 
 
 
 

❖ ห้องปฏิบัติการการปรับอากาศ 
❖ ห้องปฏิบัติการการทำความเย็น 
❖ ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล 
❖ ห้องปฏิบัติการเทอร์โมไดนามิกส์ 
❖ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
❖ ห้อง Work shop 

     นอกจากห้องปฏิบัติต่างๆ แล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการ
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ไว้เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาและ
การวิจัยให้กับผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     
 

      สามารถทำงานในสายงานการผลิต การติดตั้ง งานซ่อมบำรุง     
งานด้านการวิจัยและพัฒนา และงานขายของกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 
 
 
 
 
 

ภาควชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลงั 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กทม. 10800 
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 6427 

http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

การทำความเย็นและการปรบัอากาศ 
 
 
 
 

หลักสูตร 4 ป ี
หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี 

หลักสูตรเทียบโอน 3 ปคีรึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ตัวอย่างผลงานวิจัยของอาจารย์ 

สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 

จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร 

ปีการศึกษา จำนวน (คน) 
2560 235 
2561 251 
2562 295 
2563 339 

แนวทางการประกอบอาชีพ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


