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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25530081100244 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
 ภาษาอังกฤษ         Master of Engineering Program in Energy Engineering 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Engineering (Energy Engineering) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Eng. (Energy Engineering) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 แผน ข     ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ       หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย 
หรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  8.2 นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู้สอนด้านพลังงาน 
  8.3 เจ้าของกิจการหรือบุคลากรที่ท างานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมพลังงาน 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  9.1   นายทสพล  เขตเจนการ 

     เลขประจ าตัวประชาชน  3-1022-01676-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ D.Eng. ( Energy Technology)  Asian Institute of Technology, Thailand 
(2008) 
M.S. (Civil Engineering) University of Colorado, USA (2000) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 

 9.2    นายธีระศักดิ์  หุดากร 
     เลขประจ าตัวประชาชน  5-1306-00016-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540) 

 9.3    นายกิตติศักดิ์  คู่วรัญญู 
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-1021-00940-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         คุณวุฒิ  วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) 

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544) 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องด้วยในปัจจุบัน สภาวะการแข่งขันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และเข้มข้น ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งเป็นส่วนส าคัญส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตามไปด้วย ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของ
ภาคอุตสาหกรรมควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นในด้านของประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลและกระบวนการ ความ
เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการหา
พลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ซึ่งวิทยาการด้านพลังงานนี้มี
ความสัมพันธ์และจัดเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล และยังถือได้ว่าเป็นความต้องการ
เร่งด่วนของประเทศที่ต้องพ่ึงพาการน าเข้าพลังงานในรูปของเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นต้นทุนส าคัญของ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก  แนวทางหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ได้แก่ 
การท าการวิจัยและน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของประเทศ และลดภาวะการพ่ึงพา
การน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว มิได้หมายถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในที่ประชุมวิชาการ หรือในวารสารวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว ยังหมายความรวมถึงงานวิชาการที่สามารถใช้ใน
การจัดการการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) ของกระทรวงพลังงาน ที่มี
แผนงานลดก าลังการใช้ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ภารกิจดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะ
ผลิตงานวิจัยได้  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานหลายแห่งที่เร่งผลิตบัณฑิต งานวิจัย
และงานบริการวิชาการออกมาเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมีบุคลากร
บางส่วนที่มีความมุ่งมั่นที่จะเพ่ิมพูนความรู้และคุณวุฒิให้แก่ตนเอง แต่เวลาและเงื่อนไขของหลักสูตรที่มีอยู่ของ
หลายสถาบันการศึกษายังไม่เอ้ืออ านวยเท่าที่ควร การพัฒนาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลและ
พลั งงานของประเทศยั งคงต้องการบุคลากรที่ มี คุณภาพอีกเป็นจ านวนมาก ด้ วยเหตุนี้  ภ าควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล จึงได้จัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนางานด้านการวิจัยและงานบริการวิชาการ และน าความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ มาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทนในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือตอบสนองความก้าวหน้าทางด้านการจัดการพลังงานของประเทศ 

ด้วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 
ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อทิศทางของประเทศในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
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วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  ภาควิชาฯ จึงได้ก าหนดให้ 
นักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน  รวมทั้งให้มีการรับ
นักศึกษาได้ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพ่ือ
เปิดโอกาสให้มีการรับเข้าหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือจากประเทศอ่ืน ๆ ด้วยกัน
ในอนาคต 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
หลักสูตรได้ค านึงถึงการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี

ความส านึกต่อสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ยังเอ้ือให้มหาบัณฑิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของประเทศและสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน นอกจากนี้หลักสูตรยังตอบสนองต่อความต้องการในการอนุรักษ์พลังงานและ
การเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสม ท าให้การพัฒนาสังคมและความต้องการการใช้พลังงานสอดคล้องกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการป้องกันปัญหาการขาดแคลนแหล่งพลังงาน 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็น
การเร่งผลิตงานวิจัยด้านพลังงานของประเทศ และพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการ
สร้างงานวิจัยในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการหาแหล่งพลังงานทดแทน ให้มีจ านวนมากและรวดเร็ว เพ่ือให้
ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองและลดความต้องการการพึ่งพาพลังงานน าเข้าจากต่างประเทศให้ได้มากที่สุด และ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการศึกษาต่อ จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรให้ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ มีความช านาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ตลอดจนสามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอ่ืนได้ 

เพ่ือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ให้เป็น
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลจึงได้มีการก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาเลือกที่สร้างขึ้นจากสาขาวิจัย
หลักที่ภาควิชาฯ มีความช านาญ รวมทั้งยังได้มีการเพ่ิมการเรียนในแผน ข เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ท างานแล้ว
และต้องการเพ่ิมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมพลังงานไปพัฒนาและปรับใช้ในงานของตนเองได้ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเป็นผู้น าการถ่ายทอด

ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ความช านาญในการวิจัย ซึ่งการวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดการเรี ยนการสอนและ
สนับสนุนทางการศึกษาที่เหมาะสม เช่น เปิดสอนทั้งโครงการปกติ และโครงการพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับ
ผู้ศึกษาต่อที่ยังต้องท างานในเวลาราชการ และมีการจัดสรรทุนวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการผลิต ถ่ายทอด และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาแก่สาธารณชน ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมที่มีรายงานการประชุม  (Proceedings) ในทุกแผนการศึกษาของ
หลักสูตร รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้สามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจในการ
เตรียมพร้อมต่อการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มี

ความรู้ความสามารถพัฒนางานด้านการวิจัย  การจัดการการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน 

 1.2  ความส าคัญ 
เป็นหลักสูตรที่มุ่ งผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ  มีความรู้

ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความช านาญในการวิจัยและบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์และ
การจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน  

1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถประเมินค่าเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมพลังงานได้ 

2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการค้นคว้า การพัฒนาตนเอง 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ 

1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
 

ล าดับ
ที ่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’sTaxonomy 
(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO1 สามารถประยุกต์ข้อมูล ความรู้ 

และวิธีการที่จ าเป็นมาใช้ในการ
ท างานได้ 

        

PLO2 สามารถสร้างสื่อและน าเสนองาน
ทางด้านวิศวกรรมพลังงานโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือใช้
ในวิชาชีพได้ 

        

PLO3 สามารถวิเคราะห์และประเมิน         
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ล าดับ
ที ่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’sTaxonomy 
(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
ตนเอง เพ่ือให้สามารถพัฒนา
ตนเองได ้

PLO4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมพลังงานได้ 

        

PLO5 ส าม ารถ ว า งแ ผ น  อ อ ก แ บ บ 
ทดลอง และวิเคราะห์ผลเพ่ือการ
วิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานได้ 

        

PLO6 สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์การ
ใช้พลังงานได้   

        

PLO7 สามารถเสนอแนะ ตรวจสอบ 
และสรุปผล มาตรการอนุรักษ์
พ ลั งงาน และการ ใช้ พ ลั งงาน
ทดแทนได้  

        

PLO8 สามารถออกแบบอุปกรณ์ หรือ
ระบบด้านวิศวกรรมพลังงานได้ 

        

PLO9 สามารถประเมินความส าคัญของ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อสังคม
และอาชีพได้ 

        

หมายเหตุ : 1. ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ หรือช่อง “Psychomotor Domain”                      
และ “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 

 2. Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์   “R”  Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์   “U”   
Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์   “Ap”   Analyzing   แทนด้วยสัญลักษณ์  “An”   
Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ์   “E”    Creating   แทนด้วยสัญลักษณ์    “C” 
ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วย
สัญลักษณ์ “At”               
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และสามารถ
ประเมินค่าเพ่ือแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมพลังงาน
ได้ 

         

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
ในการค้นคว้า การพัฒนา
ตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
วิชาชีพ 

         

หมายเหตุ : ระบุสญัลักษณ์   ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
ส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือความส าเร็จของแผนและหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
แผนการพัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

แผนการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

การประเมนิหลักสูตรเพื่อการ
ปรับปรุงโดยพิจารณาจาก ผลการ
ด าเนินงาน การจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต และ
ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

แผนการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ภายใน 3 ปี 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของคณาจารย์และ
นักศึกษาในหลักสูตร 

มีบทความที่ได้รับการเผยแพร่หรือ
การน าเสนอผลงานวิจัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ   

 จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่มี 
 
 2.  การด าเนินการหลักสูตร  

2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน   
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนธันวาคม – เมษายน 
        ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนเมษายน – มิถุนายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  แผน ก แบบ ก 1 

ส าเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า 
โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืน 
จะต้องศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ตามดุลยพินิจของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ิมเติมจากหน่วยกิตท่ีก าหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 

2.2.2  แผน ก แบบ ก 2 
ส าเร็จปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า โดยความ

เห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืน จะต้อง
ศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ตามดุลยพินิจของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ิมเติมจากหน่วยกิตท่ีก าหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 
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2.2.3 แผน ข 
ส าเร็จปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า โดยความ

เห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืน จะต้อง
ศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ตามดุลยพินิจของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ิมเติมจากหน่วยกิตท่ีก าหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 

2.2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง และข้อก าหนดเพ่ิมเติมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.2.5 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัคร
เข้าศึกษาได ้

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าทุกสาขาเข้าเรียน จึงอาจมีปัญหาเรื่อง
นักศึกษาบางสาขามีพ้ืนฐานไม่เพียงพอในวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน จะต้องศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับ

ปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตามดุลยพินิจของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ิมเติมจากหน่วยกิตที่ก าหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร เพ่ือปรับ
พ้ืนฐานให้มีความรู้เพียงพอในการต่อยอดความรู้ระดับสูงเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงานต่อไป นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน และรายวิชาสัมมนา
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้มั่นใจว่ามหาบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีทักษะทางการวิจัย 
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง หรือมีความสามารถด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทนที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศ
ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

แผน ก แบบ ก 1 

 ชั้นปีที่  
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 2 2 2 2 

  

 

แผน ก แบบ ก 2 

 ชั้นปีที่  
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10  10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

 

แผน ข 

 ชั้นปีที่  
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ชั้นปีที่ 1 8 8 8 8 8 
ชั้นปีที่ 2 - 8 8 8 8 

รวม 8 16 16 16 16 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 8 8 8 8 

 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ค่าบ ารุงการศึกษา 246,000 392,000 392,000 392,000 392,000 

ค่าลงทะเบียน 840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 4,200,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,875,875 3,000,871 3,131,575 3,268,330 3,411,498 

รวมรายรับ 3,961,875 5,072,871 6,043,575 7,020,330 8,003,498 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ก. งบด าเนินการ      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,585,642 1,680,780 1,781,627 1,888,524 2,001,836 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 29,857 59,715 89,572 119,429 149,287 
ทุนการศึกษา 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 246,000 392,000 392,000 392,000 392,000 

รวม (ก) 1,879,899 2,150,895 2,281,599 2,418,354 2,561,523 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 1,260,376 1,260,376 1,260,376 1,260,376 1,260,376 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
รวม (ข) 1,260,376 1,260,376 1,260,376 1,260,376 1,260,376 
รวม (ก)+(ข) 3,150,275 3,421,271 3,551,975 3,688,730 3,831,898 
จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   157,514 85,532 88,799 92,218 95,797 
 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตมหาบัณฑิตเฉลี่ยประมาณ 110,000 บาท/คน/หลักสูตร 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
               [ / ]     แบบชั้นเรียน 
                 [   ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [   ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [   ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [   ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [   ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
 
 
 
 
 



 14 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     
แผน ก แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตรมีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
แผน ข  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แบ่งเป็น 3 แผน คือ 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
    แผน ก แบบ ก 1 
   วิชาระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต)            3 หน่วยกิต 
   วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)    1 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    36 หน่วยกิต 
   รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต  
   และต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
    แผน ก แบบ ก 2 
   หมวดวิชาบังคับ      12 หน่วยกิต 
   วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)    1 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 หน่วยกิต 
   รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

และต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
    แผน ข  
   หมวดวิชาบังคับ      12 หน่วยกิต 

วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)    1 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต 
   การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)     6 หน่วยกิต 
   รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36 หนว่ยกิต 

และต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

   
 
 



 15 

ส าหรับนักศึกษาทั้งในแผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่มีความรู้พ้ืนฐานไม่
เพียงพอ จะต้องศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ิมเติมจากหน่วยกิตที่ก าหนดตามหลักสูตร 
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร  
 

   ทั้งนี้นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชาก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชา     
624 693 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต หรือ รายวิชา 624 694 วิทยานิพนธ์ (Thesis)    
มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต หรือรายวิชา 624 696 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) มีค่าเทียบเท่า 6 
หน่วยกิต 
 

3.1.3  รายวิชา 
 

3.1.3.1   รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก  

   เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี้ 
624 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
  เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ 
  6 หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
  เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 
  0 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมและคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
  1 หมายถงึ กลุ่มวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 
  2 หมายถึง  กลุ่มวิชากลศาสตร์ของไหล 
       3 - 5 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุณหภาพ 
   6 - 8 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
  9 หมายถึง  กลุ่มวิชาโครงงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ์ 

เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
 
3.1.3.2  การคิดหน่วยกิต 

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย 

(บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 

3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 

               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 

                           3 

 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 

  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 

  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

3.1.3.3  รายวิชา 
1) แผน ก แบบ ก 1  

(ก) วิชาระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต 
(ข) วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน 1 หน่วยกิต 

624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน    3*(3-0-6) 
    (Research Methodology in Energy Engineering) 

624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    1*(0-2-1)
   (Seminar for Graduate Students) 

 
 
 

* นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไมน่ับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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(ค) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
 624 693 วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
 

   2) แผน ก แบบ ก 2 
(ก) หมวดวิชาบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

624 633 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน     3(3-0-6) 
  (Energy Conservation and Management) 
624 636 แหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

    (Renewable Energy Resources and Conversion Technology) 
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน     3(3-0-6) 

    (Design of Energy Systems) 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน    3(3-0-6) 

    (Research Methodology in Energy Engineering) 
(ข) วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 1 หน่วยกิต 

624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            1*(0-2-1) 
 (Seminar for Graduate Students) 

(ค) หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนวิชาใดก็
ได้จากแขนงวิชาต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมาจากแขนงวิชาเดียวกัน ดังนี้ 
แขนงวิชาการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 

624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรับวิศวกรรม                  3(3-0-6) 
                     (Advanced Numerical Methods for Engineering) 

624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
   (Advanced Solar Energy Engineering) 

624 635 เทคโนโลยีท่อความร้อน      3(3-0-6) 
   (Heat Pipe Technology) 

624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน                       3(3-0-6) 
                            (Heat Exchanger Design) 

624 647 การเดือดและการไหลสองสถานะ     3(3-0-6) 
  (Boiling and Two-Phase Flows) 
 
 
 
 
 

* นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไมน่ับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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แขนงวิชาเชื้อเพลิงชีวมวล 
624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรับวิศวกรรม                  3(3-0-6) 

                     (Advanced Numerical Methods for Engineering) 
624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน                       3(3-0-6) 

                     (Heat Exchanger Design) 
624 648 วิศวกรรมการเผาไหม้      3(3-0-6) 

                            (Combustion Engineering) 
624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล     3(3-0-6) 

                            (Biomass Conversion Technology) 
แขนงวิชาระบบพลังงานในอาคาร 

624 641 การจัดการพลังงานในอาคาร     3(3-0-6) 
   (Energy Management in Buildings) 

624 652 แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับอาคาร    3(3-0-6) 
   (Computer Simulations for Buildings) 

624 653 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร     3(3-0-6) 
   (Dehumidification for Buildings) 

624 654 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน    3(3-0-6) 
   (Passive Building Design) 
แขนงวิชาการเผาไหม้และระบบเชิงอุณหภาพ 

624 621 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ     3(3-0-6) 
  (Computational Fluid Dynamics) 

624 622     วิศวกรรมฟลูอิไดเซชัน      3(3-0-6) 
  (Fluidization Engineering) 
624 642 การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยมลพิษ   3(3-0-6) 
  (Combustion and Emission Control) 
624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล                                  3(3-0-6) 

                            (Biomass Conversion Technology) 
แขนงวิชาพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณข้ันสูง 

624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรับวิศวกรรม                  3(3-0-6) 
                     (Advanced Numerical Methods for Engineering) 

624 621 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ     3(3-0-6) 
   (Computational Fluid Dynamics) 

624 623 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง      3(3-0-6) 
    (Advanced Fluid Mechanics) 
 

* นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไมน่ับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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624 655 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง     3(3-0-6) 
   (Advanced Heat Transfer) 
แขนงวิชาระบบฝังตัวทางกล 

624 664 ระบบฝังตัว       3(3-0-6) 
            (Embedded System) 

624 665 เทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเสน้ใยแก้วน าแสง   3(3-0-6) 
   (Fiber Optic Sensor Technology) 

624 666 การวัดและเครื่องมือวัด      3(3-0-6) 
   (Measurement and Instrumentation) 

624 667 การควบคุมอัตโนมัติ      3(3-0-6) 
   (Automatic Control) 
แขนงวิชาทั่วไป 

624 601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมพลังงาน    3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Energy Engineering) 
624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1     3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Energy Engineering I) 
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2    3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Energy Engineering II) 
624 695    การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน    3(3-0-6) 

   (Special Study in Energy Engineering) 
 

(ง) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
624 694 วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

   (Thesis) 
 

3) แผน ข 
(ก) หมวดวิชาบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

624 633 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน     3(3-0-6) 
  (Energy Conservation and Management) 
624 636 แหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

    (Renewable Energy Resources and Conversion Technology) 
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน     3(3-0-6) 

    (Design of Energy Systems) 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน    3(3-0-6) 

    (Research Methodology in Energy Engineering) 
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(ข) วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 1 หน่วยกิต 
624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            1*(0-2-1) 

 (Seminar for Graduate Students) 
(ค) หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนวิชาใดก็

ได้จากแขนงวิชาต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมาจากแขนงวิชาเดียวกัน ดังนี้ 
 

แขนงวิชาการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรับวิศวกรรม                  3(3-0-6) 

                     (Advanced Numerical Methods for Engineering) 
624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง    3(3-0-6) 

   (Advanced Solar Energy Engineering) 
624 635 เทคโนโลยีท่อความร้อน      3(3-0-6) 

   (Heat Pipe Technology) 
624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน                       3(3-0-6) 

                            (Heat Exchanger Design) 
624 647 การเดือดและการไหลสองสถานะ     3(3-0-6) 

  (Boiling and Two-Phase Flows) 
แขนงวิชาเชื้อเพลิงชีวมวล 

624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรับวิศวกรรม                  3(3-0-6) 
                     (Advanced Numerical Methods for Engineering) 

624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน                       3(3-0-6) 
                     (Heat Exchanger Design) 

624 648 วิศวกรรมการเผาไหม้      3(3-0-6) 
                            (Combustion Engineering) 

624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล     3(3-0-6) 
                            (Biomass Conversion Technology) 
แขนงวิชาระบบพลังงานในอาคาร 

624 641 การจัดการพลังงานในอาคาร     3(3-0-6) 
   (Energy Management in Buildings) 

624 652 แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับอาคาร    3(3-0-6) 
   (Computer Simulations for Buildings) 

624 653 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร     3(3-0-6) 
   (Dehumidification for Buildings) 
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624 654 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน    3(3-0-6) 
   (Passive Building Design) 
แขนงวิชาการเผาไหม้และระบบเชิงอุณหภาพ 

624 621 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ     3(3-0-6) 
  (Computational Fluid Dynamics) 

624 622     วิศวกรรมฟลูอิไดเซชัน      3(3-0-6) 
  (Fluidization Engineering) 
624 642 การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยมลพิษ   3(3-0-6) 
  (Combustion and Emission Control) 
624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล                                  3(3-0-6) 

                            (Biomass Conversion Technology) 
แขนงวิชาพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณข้ันสูง 

624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรับวิศวกรรม                  3(3-0-6) 
                     (Advanced Numerical Methods for Engineering) 

624 621 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ     3(3-0-6) 
   (Computational Fluid Dynamics) 

624 623 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง      3(3-0-6) 
    (Advanced Fluid Mechanics) 

624 655 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง     3(3-0-6) 
   (Advanced Heat Transfer) 
แขนงวิชาระบบฝังตัวทางกล 

624 664 ระบบฝังตัว       3(3-0-6) 
            (Embedded System) 

624 665 เทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเสน้ใยแก้วน าแสง   3(3-0-6) 
   (Fiber Optic Sensor Technology) 

624 666 การวัดและเครื่องมือวัด      3(3-0-6) 
   (Measurement and Instrumentation) 

624 667 การควบคุมอัตโนมัติ      3(3-0-6) 
   (Automatic Control) 
แขนงวิชาทั่วไป 

624 601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมพลังงาน    3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Energy Engineering) 

 

* นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไมน่ับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1     3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering I) 

624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Energy Engineering II) 

624 695    การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน    3(3-0-6) 
   (Special Study in Energy Engineering) 
 

(ง) การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
624 696 การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

   (Independent Study) 

3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 3*(3-0-6) 
624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1*(0-2-1) 

รวมจ านวน - 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

624 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

624 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 

 
 
 
 

   
* นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไมน่ับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

624 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

624 633 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
624 636 แหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 3(3-0-6) 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1*(0-2-1) 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

 วิชาเลือก 12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

624 694 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

624 694 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 

* นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไมน่ับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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3.1.4.3 แผน ข 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

624 633 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
624 636 แหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 3(3-0-6) 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1*(0-2-1) 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

 วิชาเลือก 12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

 วิชาเลือก 6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

624 696 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 
 
 
 
 
 
 

* นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไมน่ับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูร และได้ผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
      

624 601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Advanced Mathematics for Energy Engineering)  

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย เมตริกซ์ การแปลงลาปลาซ 
ฟังก์ชันแกมมา ฟังก์ชันเบสเซลและพหุนามเลอจองด์ การวิเคราะห์เวกเตอร์และเทน
เซอร์ จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันฮามอนิก ทฤษฎีบทปริพันธ์ของโคชี  
ทฤษฎีบทเรซิดิว การประยุกต์ใช้งานระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม เทคนิค
การหาค่าท่ีเหมาะที่สุด การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

  
624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงส าหรับวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 (Advanced Numerical Methods for Engineering)  

การประยุกต์ใช้งานระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรม รากของสมการ ระบบ
สมการเชิงเส้น การประมาณค่าภายในช่วง การถดถอย การหาค่าปริพันธ์และค่าอนุพันธ์
เชิงตัวเลข ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปัญหาสภาวะคงตัวในหนึ่งมิติ  
ปัญหาสภาวะคงตัวในสองมิติ  ปัญหาไม่คงตัวในหนึ่งมิติ  ปัญหาไม่คงตัวในสองมิติ 
เสถียรภาพเชิงตัวเลข  เรื่องเฉพาะในระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  การประยุกต์ในการออกแบบ
ระบบความร้อน 

 
624 621 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ  3(3-0-6) 
 (Computational Fluid Dynamics)  

การบรรยายเชิงคณิตศาสตร์ของปรากฏการณ์ทางกายภาพ  สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย  สภาวะเริ่มต้นและสภาวะขอบเขต  เทคนิคการดิสครีไทเซชั่น  ระเบียบวิธีไฟไนต์
วอลุม  ความต้องกัน  เสถียรภาพ  การลู่เข้า  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ปัญหา
พลศาสตร์ของไหล 

  
624 622      วิศวกรรมฟลูอิไดเซชัน  3(3-0-6) 
 (Fluidization  Engineering)  

การใช้งานฟลูอิไดซ์เบดในภาคอุตสาหกรรม ฟลูอิไดเซชั่นและย่านการเกิดฟลูอิได
เซชั่น เบดหนาแน่น อุปกรณ์กระจาย เจ็ทส์แก๊สและก าลังปั๊ม ฟองอากาศในเบดหนาแน่น 
ฟลูอิไดซ์เบดฟองอากาศ การคงอยู่และการหลุดลอยจากฟลูอิไดซ์เบด ฟลูอิไดเซชั่นใน
สภาวะความเร็วสูง การเคลื่อนที่ของของแข็ง การผสม การแยกชั้น และการหยุดนิ่ง การ
กระจายตัวและแลกเปลี่ยนภายในของแก๊สภายในเบดฟองอากาศ การถ่ายเทความร้อน
และมวลในฟลูอิไดซ์เบด การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างฟลูอิไดซ์เบดและพ้ืนผิว การ
กระจายเวลากักและขนาดของแข็งภายในฟลูอิไดซ์เบด ระบบหมุนเวียน 
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624 623    กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Fluid Mechanics)  

สมการพ้ืนฐานของการเคลื่อนที่ของของไหล  สมการนาเวียร์สโตกส์ส าหรับการ
ไหลแบบหนืด  การไหลศักย์ ชั้นขอบแบบราบเรียบ การไหลแบบปั่นป่วน การไหลอัดตัว
ไม่ได้ในสภาวะคงตัวและไม่คงตัว พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

   

624 632   วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Solar Energy Engineering)  

ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และการวัดรังสีดวงอาทิตย์ 
ตัวรับรังสีอาทิตย์แบบอยู่กับที่และแบบติดตามดวงอาทิตย์ การวิเคราะห์เชิงความร้อน
ของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ สมรรถนะของตัวรับรังสีอาทิตย์ ระบบเครื่องท าน้ า
ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบและการเลือกระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือการท าความร้อนและท าความเย็น  การวิ เคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

  

624 633   การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Energy Conservation and Management)   

หลักของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
ความร้อน ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานส าหรับระบบไฟฟ้าและความร้อน หม้อ
แปลง มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่าง หม้อน้ า ระบบปรับอากาศ ระบบอากาศอัด 
ศักยภาพในการประหยัดโดยวิธีการจัดการพลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด
การใช้พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงานเบื้องต้นและการตรวจวัดพลังงานโดยละเอียด 
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงาน กรณีศึกษา 

624 635 เทคโนโลยีท่อความร้อน   3(3-0-6) 
 (Heat Pipe Technology)  

โครงสร้างและหลักการท างานของท่อความร้อน สารท างานและการเลือกสาร
ท างานส าหรับท่อความร้อน ความเข้ากันได้ของสารท างานและท่อ การออกแบบท่อ
ความร้อน การสร้างและการทดสอบท่อความร้อน การประยุกต์ใช้งานท่อความร้อน 

  

624 636 แหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Resources and Conversion Technology)  

สถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีและภาพรวมของแหล่งพลังงานหมุนเวียนและการ
ใช้พลังงานหมุนเวียน แนวคิดของพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีในการแปลงพลังงาน
หมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลั งงานน้ า พลังงานใต้พิภพ พลังงาน
นิวเคลียร์ พลังงานชีวภาพ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ 
กฎหมายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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624 641 การจัดการพลังงานในอาคาร  3(3-0-6) 
 (Energy Management in Buildings)  

ภาพรวมของความส าคัญของการใช้พลังงานและกระบวนการด้านพลังงานใน
อาคาร ความต้องการและการจัดการภาวะแวดล้อมภายในอาคาร ภูมิอากาศ รังสี
อาทิตย์ ปัจจัยภายนอก รูปร่าง และทิศทางของอาคาร ไซโครเมตรีของอากาศ ภาวะ
สบายเชิงอุณหภาพ การระบายอากาศและการรั่วไหลของอากาศ กระบวนการและ
ระบบปรับอากาศ กระบวนการและระบบแสงสว่าง ความร้อนรับและสมรรถนะเชิงอุณห
ภาพของเปลือกอาคาร การประมาณการใช้พลังงานในอาคาร การตรวจวัดการใช้
พลังงาน ทางเลือกในการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 

   
624 642 การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยมลพิษ 3(3-0-6) 
 (Combustion and Emission Control)  

การประยุกต์ทฤษฎีถ่ายเทมวลเพื่อท านายอัตราการเผาไหม้ การกลายเป็นไอ และ
การดูดซับของแก๊ส การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและชีวมวล การเกิดสารมลพิษในเตาเผา
หม้อน้ า การควบคุมการปล่อยมลพิษในโรงจักรต้นก าลัง กระบวนการเผาไหม้ส าหรับ
เครื่องยนต์สันดาปภายในและภายนอกแบบปกติและไม่ปกติ ลักษณะและทางเลือกใน
การควบคุมการปล่อยมลพิษส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 

  
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน   3(3-0-6) 
 (Design of Energy Systems)  

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ท างานได้และระบบที่
เหมาะสม เศรษฐศาสตร์ส าหรับการออกแบบระบบความร้อน แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และการจ าลองสถานการณ์ของกระบวนการทางความร้อน แบบจ าลองของ
อุปกรณ์พลังงานจากกฎทางกายภาพ การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ส าหรับลักษณะ
ของอุปกรณ์ทางพลังงานโดยใช้ข้อมูลการทดลอง เทคนิคการหาจุดท างานที่เหมาะสม
ส าหรับระบบพลังงาน การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการด้านวิศวกรรม การ
จัดการด้านการเงินส าหรับโครงการระบบพลังงาน การค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในการ
วิเคราะห์โครงการ การจัดการด้านการเงินส าหรับโครงการด้านวิศวกรรม 

   
624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน   3(3-0-6) 
 (Heat Exchanger Design)  

หลักการถ่ายเทความร้อน ประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การค านวณ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีการอุณหภูมิแตกต่างเฉลี่ยแบบล็อกและวิธีการของค่า
ประสิทธิผล-เอ็นทียู แนะน าการเดือดและการไหลสองสถานะ การออกแบบเครื่อง 

 



 28 

แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการเปลี่ยนสถานะของสารท างาน การออกแบบเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อน การประยุกต์ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 

 
624 647 การเดือดและการไหลสองสถานะ 3(3-0-6) 
 (Boiling and Two-Phase Flows)  

หลักการของการเดือด ปรากฏการณ์ที่ผิวรอยต่อ การเดือดแบบฟอง การเดือด
แบบฟิล์ม หลักการของการไหลสองสถานะ แบบจ าลองการไหลเนื้อเดียว แบบจ าลอง
การไหลแยกเนื้อ การไหลสองสถานะในการเดือด การควบแน่น ทฤษฎีพ้ืนฐานของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนสองสถานะ เครื่องก าเนิดไอ และเครื่องท าระเหย  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน   

   
624 648 วิศวกรรมการเผาไหม้  3(3-0-6) 
 (Combustion Engineering)   

คุณสมบัติเชื้อเพลิง อุณหพลศาสตร์ของการเผาไหม้ จลนศาสตร์ของการเผาไหม้ 
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแก๊ส เปลวไฟผสมมาก่อนชนิดราบเรียบ ทฤษฎีเปลวไฟ
ราบเรียบ เปลวไฟผสมมาก่อนชนิดปั่นป่วน ขีดจ ากัดการระเบิด การหล่อเย็นเปลวไฟ 
การจุดติดไฟ เปลวไฟชนิดแพร่ การประยุกต์การเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊สในงานวิศวกรรม 
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงของเหลว การเกิดละอองสเปรย์ การกระจายตัวของขนาด
ละออง การฉีดเชื้อเพลิง พลศาสตร์ของละอองสเปรย์ การระเหยของหยดละอองเดี่ยว 
การประยุกต์การเผาไหม้เชื้อเพลิงของเหลวในงานวิศวกรรม การเผาไหม้ของของแข็ง 
การอบแห้งเชื้อเพลิงแข็ง การสลายตัวของสารระเหยในเชื้อเพลิงแข็ง การเผาไหม้ของ
ถ่าน การประยุกต์การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งในงานวิศวกรรม 

 
624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล  3(3-0-6) 
 (Biomass Conversion Technology)  

ศักยภาพของชีวมวลในการใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน องค์ประกอบของชีวมวล
ที่มีลิกนินและเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ การหาองค์ประกอบของชีวมวล สมบัติทาง
กายภาพของชีวมวล ข้อดีและข้อเสียของชีวมวลเมื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง  การปรับปรุง
คุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยวิธีการเพ่ิมความหนาแน่น กลไกการขึ้นรูปชีวมวลอัดเม็ ด 
กระบวนการทอรีแฟคชั่น จลนศาสตร์ของการสลายตัวจากความร้อนของชีวมวลใน
กระบวนการทอรีแฟคชั่น สมบัติของชีวมวลทอรีไฟร์ กระบวนการไพโรไลซิส จลนศาสตร์
ของการสลายตัวจากความร้อนของชีวมวลในกระบวนการไพโรไลซิส สมบัติของชีวมวล
ไพโรไลซิส มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล การแปรสภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง 
สมบัติทางกายภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงจากชีวมวล การปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง
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จากชีวมวล การแปรสภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นก๊าซผลิตภัณฑ์ กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น
และเตาแก๊สซิไฟเออร์ การปรับปรุงคุณภาพโปรดิวเซอร์แก๊ส การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงชีว
มวลที่ปรับปรุงคุณภาพ 

   

624 652 แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
 (Computer Simulations for Buildings)  

การใช้พลังงานและกระบวนการด้านพลังงานในอาคาร ซอฟต์แวร์แบบจ าลอง
อาคารและการประยุกต์ใช้งาน ซอฟต์แวร์ส าหรับแก้สมการทางวิศวกรรม ซอฟต์แวร์
ส าหรับจ าลองการใช้พลังงานของอาคาร ซอฟต์แวร์ส าหรับจ าลองสมบัติของระบบ
หน้าต่าง ซอฟต์แวร์ส าหรับจ าลองการถ่ายเทการแผ่รังสีและระบบแสงสว่าง 

        

624 653 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร  3(3-0-6) 
 (Dehumidification for Buildings)  

 ข้อจ ากัดการท าความเย็นและการดูดความชื้นในอาคาร ทางเลือกในการดูด
ความชื้น หลักการท างานของสารดูดความชื้น ประเภทของสารดูดความชื้น ระบบดูด
ความชื้นที่ใช้สารดูดความชื้นชนิดของแข็ง ระบบดูดความชื้นที่ใช้สารดูดความชื้นชนิด
ของเหลว การประเมินสมรรถนะของระบบดูดความชื้น การประยุกต์ใช้งานระบบดูด
ความชื้น การใช้ระบบดูดความชื้นร่วมกับระบบปรับอากาศและศักยภาพการประหยัด
พลังงาน กรณีศึกษา 

   

624 654 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Passive Building Design)  

กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนส าหรับอาคาร การใช้แสงธรรมชาติใน
อาคาร อุปกรณ์บังแดด การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและการไหลของอากาศ
ภายในอาคาร ความสบายเชิงความร้อน ความสบายทางสายตา การถ่ายเทความร้อน
ผ่านกรอบอาคาร วัสดุอาคารคาร์บอนต่ า การประยุกต์ใช้งานส าหรับบ้านเรือนไทย การ
ประยุกต์ใช้ม่านปรับแสงอัตโนมัติ 

  

624 655   การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Heat Transfer)  

การน าความร้อนในสภาวะคงตัวและไม่คงตัว  การน าความร้อนภายใต้สภาวะคง
ตัว ไม่คงตัว และแบบเป็นคาบ  การถ่ายเทมวลและการพาความร้อนแบบอิสระและแบบ
บังคับจากพ้ืนผิวภายนอก  การพาความร้อนของการไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน 
การถ่ายเทความร้อนของของไหลสองสถานะ การถ่ายเทความร้อนขณะกลั่นตัวและขณะ
เดือด  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกะทัดรัด การแผ่รังสีความร้อนของวัตถุด า  การ
แลกเปลี่ยนการแผ่รังสีความร้อนระหว่างพ้ืนผิวไม่เทา อุปกรณ์การแผ่รังสี  การค านวณ
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เชิงตัวเลขส าหรับการน าความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน  เรื่อง
เฉพาะทางด้านการน า การพา และการแผ่รังสีความร้อน  การประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบระบบความร้อน 

  

624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Energy Engineering)  
 เงื่อนไข : นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข วัดผลการศึกษาเป็นค่าระดับ 

หลักการและตัวอย่างของงานวิจัย ขั้นตอนการท างานวิจัยอย่างเป็นระบบและ
ความส าคัญของแต่ละขั้นตอนที่มีผลต่อความส าเร็จของงานวิจัย การก าหนดหัวข้อ การ
ออกแบบวิธีวิจัย การเขียนข้อเสนองานวิจัย การออกแบบการทดลอง แนะน าเครื่องมือ
วัดทางวิศวกรรม การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย  เทคนิคการน าเสนองานวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การน างานวิจัยสู่ธุรกิจส าหรับการประกอบการด้าน
วิศวกรรมพลังงาน หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

   

624 664 ระบบฝังตัว 3(3-0-6) 
 (Embedded System)  

สถาปัตยกรรมของระบบฝังตัว  อุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับพัฒนาระบบฝังตัว 
หลักการส าหรับการพัฒนาระบบฝังตัว การประยุกต์ระบบฝังตัวในงานวิศวกรรม 
หลักการพัฒนาระบบฝังตัวขั้นสูง 

 

624 665 เทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสง  3(3-0-6) 
 (Fiber Optic Sensor Technology)  

หลักการของเทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสง หลักการด้านแสงและ
อุปกรณ์ทางแสง การประยุกต์ใช้ตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสงในงานอุตสาหกรรม 
ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสง เทคโนโลยีเลเซอร์ 

 

624 666 การวัดและเครื่องมือวัด  3(3-0-6) 
 (Measurement and Instrumentation)  

หลักการของเครื่องมือวัดและการวัด คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของเครื่องมือวัด 
ความไวความถูกต้อง และความไม่แน่นอน การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติและ
ปรับปรุงข้อมูล หลักการท างานของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ทั้งทางกลและไฟฟ้า การวัด
เชิงกลและไฟฟ้า การได้มาและการเก็บข้อมูล 
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624 667 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 (Automatic Control)  

หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลองของชิ้นส่วน
ควบคุมเชิงเส้นเสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์และออกแบบใน
โดเมนเวลา การตอบสนองเชิงความถี่ การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมทาง
วิศวกรรมพลังงาน 

624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Energy Engineering I)  
 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

เรื่องท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมพลังงาน 
   

624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Energy Engineering II)  
 เงือ่นไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมพลังงาน
และมีเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชา 624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1 

 

624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  1(0-2-1) 
 (Seminar for Graduate Students)  
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนรายงาน การน าเสนอ
ผลงานวิจัยในหัวข้อด้านวิศวกรรมพลังงานที่น่าสนใจในปัจจุบัน เทคโนโลยีขั้นสูงในการ
จัดการพลังงานในอาคาร การสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์พลังงานและการ
วิเคราะห์ทางนโยบาย การแปลงพลังงานชีวภาพ การท าความเย็นขั้นสูงและการท าความ
เย็นต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง วิธีการออกแบบและการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่ง
พลังงาน เทคโนโลยีพลังงานเมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

   

624 693 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
 วิชาบังคับก่อน : 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 

                     และ 624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

งานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการน าเสนอความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
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624 694 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
 วิชาบังคับก่อน : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

งานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

624 695     การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Special Study in Energy Engineering)  

การศึกษาเชิงลึกในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
 
624 696 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study)  
 วิชาบังคับก่อน : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

งานศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษา ส าหรับนักศึกษาแผน ข 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล   

เขตเจนการ 
3-1022-01676-XX-X 

D.Eng. (Energy Technology)  
Asian Institute of 
Technology, Thailand 

(2008) 
M.S. (Civil Engineering)  
University of Colorado, 
USA (2000) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2537) 

15 18 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ 
หุดากร 
5-1306-00016-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540) 

13 14 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ 
คู่วรัญญู 
3-1021-00940-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (2544) 

9 15 
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    3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล   

เขตเจนการ 
3-1022-01676-XX-X 

D.Eng. (Energy Technology)  
Asian Institute of 
Technology, Thailand (2008) 
M.S. (Civil Engineering)  
University of Colorado, USA 
(2000) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 

15 18 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ 
หุดากร 
5-1306-00016-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540) 

13 14 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ 
คู่วรัญญู 
3-1021-00940-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2544) 

9 15 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา     

ศิริสมบูรณ์  
3-1020-01011-XX-X 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) Sirindhorn 
International Institute of 
Technology, Thammasat 
University, Thailand (2008) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) 

12 22 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช     
พูลเทพ 
3-7099-00461-XX-X 

Ph.D. (Microwaves, 
Electromagnetism and 
Optoelectronics Engineering) 
Institut National 
Polytechnique de Toulouse 
Universitaire de Toulouse, 
France (2008) 
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม
และเครื่องมือวัด) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2545) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2541) 

22 28 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ 
3-1014-02355-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537) 

12 13 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ธิบดินทร์  แสงสว่าง 
3-5399-00253-XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2553) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 

12.8 13.2 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวฒุิ 
ธาราวดี 
1-4899-00004-XX-X  

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล (การ
ผลิต)) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(2549) 

12 13.8 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์  
อารมย์ดี 
3-1017-01458-XX-X 

Ph.D. (Mechanical 
Engineering) Sirindhorn 
International Institute of 
Technology, 
Thammasat University, 
Thailand (2012) 
M.Eng.Sc. (Mechanical 
Engineering Science) The 
University of New South 
Wales, Australia (2006) 
B.Eng. (Mechanical 
Engineering) Sirindhorn 
International Institute of 
Technology, Thammasat 
University, Thailand (2005) 

17.2 17.6 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนชุ   

อินทะกันฑ์ 
3-5101-00150-XX-X 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549) 

13.4 13.8 

11 อาจารย์ ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ
3-1016-00151-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 

9 15.4 

12 อาจารย์ ดร.วิชุดา เมตตานันท 
3-1005-02488-XX-X 

Ph.D. (Energy Technology) 
King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi, 
Thailand (2019) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2547) 
M.Eng. (Energy Technology) 
Asian Institute of 
Technology, Thailand (2003) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2543) 

14 14.4 

    
              3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา                                                                       
 



 38 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
เนื่องมาจากการที่หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึง

ความสามารถด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงงานและพลังงานทดแทน ตลอดจนมีการน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะเพ่ือลดการน าเข้าและการพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการน าไปสู่การเป็น
สังคมฐานความรู้ในอนาคต ดังนั้นจึงก าหนดให้นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องท างานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
ทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาแผน ข ทุกคนท าการค้นคว้าอิสระ 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในการท างานวิจัยในระดับปริญญาโทมุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปรากฏอยู่ใน 
PLO 1 – 9 ของหลักสูตรแล้ว 

 5.3  ช่วงเวลา    
แผน ก แบบ ก 1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
แผน ก แบบ ก 2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
แผน ข           ด าเนินการในปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

5.4  จ านวนหน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
แผน ข การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต  

 5.5  การเตรียมการ 
1. มีการก าหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกแผนการศึกษาเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย

ทางวิศวกรรมพลังงาน และรายวิชาสัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
จะต้องศึกษารายวิชาบังคับทุกรายวิชาก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์  ส าหรับแผน ข จะต้องศึกษา
รายวิชาบังคับทุกรายวิชาก่อนที่จะลงทะเบียนในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ  

2. มีการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ
ควบคุมให้จ านวนและคุณวุฒิประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
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 5.6  กระบวนการประเมินผล 
1. การสอบการน าเสนอวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 และหมวด 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2. การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ไม่
น้อยกว่าเกณฑส์ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในหมวดที่ 5 ข้อ 4  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ

ของนักศึกษาให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมพลังงานเพ่ือใช้ในการออกแบบ
อุปกรณ์หรือระบบด้านวิศวกรรมพลังงานที่ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้ง
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมพลังงานที่ทันสมัยส าหรับการพัฒนา
ตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่องได้ โดยใช้กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
อุปกรณ์หรือระบบด้านวิศวกรรมพลังงานโดย
ใช้กระบวนการวิจัยได้ 

1. การท าวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 
2. มอบหมายงานในรายวิชาให้นักศึกษาออกแบบอุปกรณ์
หรือระบบด้านวิศวกรรมพลังงาน 
3. ก าหนดให้รายวิชาสอดแทรกกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด 

2. สามารถเสนอแนะมาตรการ จัดท ารายงาน
และน าเสนองาน เพ่ือใช้ในโครงการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 

1. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาและจัดท า
รายงานโครงการอนุรักษ์พลังงานและโครงการการใช้พลังงาน
หมุนเวียน 
2. ให้นักศึกษาน าเสนองานในชั้นเรียนและการสัมนาวิชาการ 

3. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมพลังงานที่
ทันสมัยส าหรับการพัฒนาตนเองและองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

มอบหมายงานในรายวิชาให้นักศึกษาฝึกคัดกรองแหล่งข้อมูล
เชื่อถือได้ ฝึกคัดเลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการ 
และตรวจสอบความทันสมัยของข้อมูล ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมพลังงาน 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO1 สามารถประยุกต์
ข้อมูล ความรู้ และ
วิธีการที่จ าเป็นมาใช้ใน
การท างานได้ 

1) บรรยายวิธีการและหลักการสืบค้นข้อมูล 
2) ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล ความรู้ และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน 
3) ให้นักศึกษาท าวิจัยและออกแบบระบบ
ทางด้านวิศวกรรมพลังงาน เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ในการน าข้อมูล ความรู้ และทักษะที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานมาประยุกต์ใช้ 

1) ประเมินจากรายงานผลการ
ค้นคว้าและการทบทวนวรรณกรรม
ในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
2) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและออกแบบของ
นักศึกษา 
3) ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

PLO2 สามารถสร้างสื่อ
และน าเสนองาน
ทางด้านวิศวกรรม
พลังงานโดยใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ใน
วิชาชีพได้ 

1) บรรยายวิธีการและหลักการสร้างสื่อและ
การน าเสนองาน 
2) ให้นักศึกษาสร้างสื่อและน าเสนองานใน
รายวิชาสัมมนา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงเทคนิคในการน าเสนอ 
3) ให้นักศึกษาสร้างสื่อและน าเสนองานวิจัย
เพ่ือเผยแพร่ผลงานในงานสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
4) ให้นักศึกษาเขียนรายงานการทดลอง หรือ
รายงานโครงการ โดยมีรายละเอียดทาง
เทคนิคที่ถูกต้อง มีหลักฐานประกอบการ
อ้างอิง และมีการจัดล าดับเนื้อหาอย่าง
เหมาะสม มีการสรุปความในรูปบทคัดย่อ 
หรือบทสรุปผู้บริหาร 
5) ให้นักศึกษาสร้างแผนภาพประกอบทาง
วิศวกรรมที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพในสื่อที่
ใช้ในการน าเสนองาน ในรายงานและ
บทความวิจัย 

1) ประเมินจากการน าเสนองานใน
รายวิชาสัมมนาของนักศึกษาและ
งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
2) ประเมินจากการซักถามและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
การน าเสนองานในรายวิชาสัมมนา
และงานสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ 
3) ประเมินจากรายงานการทดลอง 
รายงานโครงการในรายวิชา และ
บทความวิจัย 
 

  
 

 

   



 42 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO3 สามารถวิเคราะห์
และประเมินตนเอง 
เพ่ือให้สามารถพัฒนา
ตนเองได้   

1) ให้นักศึกษาอภิปรายผลงานของตนเองและ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนจากงานที่ได้รับมอบหมาย
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินตนเอง และหา
แนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเอง 
2) ให้นักศึกษาอภิปรายผลงานกับเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน เกี่ยวกับความก้าวหน้าและปัญหาที่
เกิดข้ึนในการท าวิจัยเพ่ือวิเคราะห์และ
ประเมินตนเอง และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเอง 

ประเมินจากการซักถามและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
การอภิปราย 
 

PLO4 สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาด้านวิศวกรรม
พลังงานได้ 

1) ก าหนดโจทย์ปัญหาแล้วให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือหลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมพลังงาน 
2) มอบหมายงานกลุ่มและงานรายบุคคล ที่มี
การก าหนดปริมาณและคุณภาพของงานที่
มอบหมายให้ท าเพ่ือแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม
พลังงาน 
3) ก าหนดโจทย์ปัญหาและมอบหมายงานให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ในการแก้ปญัหาด้านวิศวกรรมพลังงาน 

1) ประเมินจากการทดสอบการ
แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมพลังงานที่
ก าหนด โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
หรือหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ 
2) ประเมินจากรายงานที่
มอบหมายให้ท าเพ่ือแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมพลังงาน 
3) ประเมินจากการทดสอบการ
แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมพลังงานที่
ก าหนด โดยการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

PLO5 สามารถวางแผน 
ออกแบบ ทดลอง และ
วิเคราะห์ผลเพื่อการวิจัย
ด้านวิศวกรรมพลังงาน
ได้ 

1) อธิบายและแสดงวิธีการวางแผน วิธีการ
ออกแบบ วิธีการท าทดลอง และวิธีการ
วิเคราะห์ผลเพื่อการวิจัยด้านวิศวกรรม
พลังงาน 
2) ให้นักศึกษาวางแผนการการวิจัย เพ่ือให้
เรียนรู้การก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ขั้นตอนการด าเนินงาน และตารางเวลาการ
ท างาน 
3) ให้นักศึกษาออกแบบการวิจัย เพ่ือให้
เรียนรู้การตัดสินใจเลือกทฤษฎี วิธีการทดลอง 

1) ประเมินจากรายงานการเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 
2) ประเมินจากการน าเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
3) ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
4) ประเมินจากรายงาน
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
5) ประเมินจากการน าเสนอ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
4) ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือวัดหรือเครื่องมือ
วิเคราะห์ผลท าการทดลอง 
5) ให้นักศึกษาท าการบันทึกข้อมูลการทดลอง
อย่างเป็นระเบียบและเหมาะสม 
6) ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัย
ในเชิงสถิติ และแปลความหมายอย่างมี
นัยส าคัญ 
7) ให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่าง ๆ ในระบบจากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย 
8) ให้นักศึกษาค านวณค่าความผิดพลาด หรือ
ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจาการวัดและการ
ค านวณในการท าวิจัย 

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

PLO6 สามารถตรวจวัด
และวิเคราะห์การใช้
พลังงานได้ 

1) บรรยายและสาธิตวิธีการวัดและวิเคราะห์
การใช้พลังงาน 
2) ให้นักศึกษาท าการทดลองเพ่ือตรวจวัดและ
วิเคราะห์การใช้พลังงานของระบบหรือ
อุปกรณ์ 
3) ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา แล้วให้นักศึกษาอ่านและเข้าใจ
แบบวิศวกรรมเพ่ือตรวจวัดการใช้พลังงาน
ของระบบหรืออุปกรณ์ 
4) ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา แล้วให้นักศึกษาวิเคราะห์การใช้
พลังงานของระบบหรืออุปกรณ์ 
5) ให้นักศึกษาเยี่ยมชมอาคารหรือโรงงาน
แล้วให้นักศึกษาตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้
พลังงาน 

1) ประเมินจากรายงานการท าการ
ทดลองเพ่ือตรวจวัดและวิเคราะห์
การใช้พลังงานของระบบหรือ
อุปกรณ์ 
2) ประเมินจากการทดสอบการ
วิเคราะห์การใช้พลังงานของระบบ
หรืออุปกรณ์จากโจทย์ปัญหาหรือ
กรณีศึกษาที่ก าหนด 
3) ประเมินจากการทดสอบการ
อ่านและเข้าใจแบบวิศวกรรมเพ่ือ
ตรวจวัดการใช้พลังงานของระบบ
หรืออุปกรณ์จากโจทย์ปัญหาหรือ
กรณีศึกษาที่ก าหนด 
4) ประเมินจากรายงานผลการ
เยี่ยมชมโรงงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO7 สามารถ
เสนอแนะ ตรวจสอบ 
และสรุปผล มาตรการ
อนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานทดแทนได้ 

1) บรรยายและสาธิตวิธีการ 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาแล้วให้นักศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการตรวจวัด
พลังงาน และเสนอแนะมาตรการอนุรักษ์
พลังงานหรือการใช้พลังงานทดแทน จาก
ข้อมูลที่ได้รับ 
3) ให้นักศึกษาเยี่ยมชมอาคารหรือโรงงาน
แล้วให้นักศึกษาตรวจสอบการใช้พลังงาน 
เสนอแนะมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือการ
ใช้พลังงานทดแทนและท ารายงานสรุปผล 

1) ประเมินจากรายงานการใช้
พลังงานและเสนอแนะมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงาน
ทดแทนของโรงงานกรณีศึกษา
ตัวอย่าง 
2) ประเมินจากรายงานการใช้
พลังงานและเสนอแนะมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงาน
ทดแทนของโรงงานที่ท าการเยี่ยม
ชม 

PLO8 สามารถออกแบบ
อุปกรณ์ หรือระบบด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

1) บรรยายและสาธิตวิธีการ 
2) ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือมอบหมายงาน
กลุ่มและงานรายบุคคล ให้ท าการออกแบบ
อุปกรณ์ด้านวิศวกรรมพลังงาน พร้อมให้
ค าปรึกษา 
3) ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือมอบหมายงาน
กลุ่มและงานรายบุคคล ให้ท าการออกแบบ
ระบบด้านวิศวกรรมพลังงาน พร้อมให้
ค าปรึกษา 

1) ประเมินจากรายงานการ
ออกแบบอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม
พลังงาน 
2) ประเมินจากรายงานการ
ออกแบบระบบด้านวิศวกรรม
พลังงาน 

PLO9 สามารถประเมิน
ความส าคัญของ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มี
ต่อสังคมและอาชีพได้ 

1) บรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2) ให้นักศึกษาเขียนระบุจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3) ให้นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับความส าคัญ
ของลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
4) ให้นักศึกษาบอกเล่าหรือยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ เรื่องราวที่เก่ียวข้องกับความส าคัญ
ของการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่ส่งผลต่อสังคมและอาชีพ 
5) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบของจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อ
สังคมและอาชีพให้นักศึกษาอภิปราย 

1) ประเมินจากการสอบวัดความรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
2) ประเมินจากการซักถามและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
การอภิปราย 
3) ประเมินจากรายงานการท า
โครงงาน หรือท าวิจัยร่วมกับ
อุตสาหกรรม 
4) ประเมินจากรายงานผลการ
เยี่ยมชมโรงงาน 



 45 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

6) ให้นักศึกษาท าโครงงาน หรือท าวิจัยที่
เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ส่งผล
กระทบต่อสังคมและอาชีพ 
7) ให้นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
อุตสาหกรรมกับวิชาชีพ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
      

                                  ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                  
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

PLO1 สามารถประยุกต์ข้อมูล ความรู้ และวิธีการที่จ าเป็นมาใช้ในการท างานได้      
PLO2 สามารถสร้างสื่อและน าเสนองานทางด้านวิศวกรรมพลังงานโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในวิชาชีพได้      

PLO3 สามารถวิเคราะห์และประเมินตนเอง เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้      
PLO4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้      

PLO5 สามารถวางแผน ออกแบบ ทดลอง และวิเคราะห์ผลเพื่อการวิจัยด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้      

PLO6 สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานได้        
PLO7 สามารถเสนอแนะ ตรวจสอบ และสรุปผล มาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทนได้      

PLO8 สามารถออกแบบอุปกรณ์ หรือระบบด้านวิศวกรรมพลังงานได้      
PLO9 สามารถประเมินความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อสังคมและ
อาชีพได้      

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กบัมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา              
(Curriculum Mapping) จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร                 

PLOs : Program Learning Outcomes 
 

รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  
PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

624 601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมพลังงาน          

624 604 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรบัวิศวกรรม          

624 621 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ          

624 622  วิศวกรรมฟลูอิไดเซชัน          

624 623 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง          

624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง          

624 633 การอนุรักษ์และการจดัการพลังงาน          

624 635 เทคโนโลยีท่อความร้อน          
624 636 แหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการ

แปลงพลังงานหมุนเวียน          

624 641 การจัดการพลังงานในอาคาร 
 

        

624 642 การเผาไหม้และการควบคมุการปล่อยมลพิษ          

624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 
 

        

624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน          

624 647 การเดือดและการไหลสองสถานะ          

624 648 วิศวกรรมการเผาไหม ้          

624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล          

624 652 แบบจ าลองทางคอมพิวเตอรส์ าหรบัอาคาร 
 

        

624 653 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร 
 

        

624 654 การออกแบบอาคารประหยดัพลังงาน          

624 655 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง          

624 661 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมพลังงาน          

624 664 ระบบฝังตัว          

624 665 เทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสง          

624 666 การวัดและเครื่องมือวัด          

624 667 การควบคุมอัตโนมัต ิ          
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  
PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1           

624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2          

624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา          

624 693 วิทยานิพนธ ์          

624 694 วิทยานิพนธ ์          

624 695    การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน          

624 696 การค้นคว้าอิสระ           
 

หมายเหตุ: ระบุสญัลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผูเ้รียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)                                                          
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
 

1) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

ชั้นปีท่ี 1           

624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

  Ap An    At 

624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) Ap Ap Ap Ap   E   

624 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 Ap Ap Ap Ap An An E E At 

ชั้นปีท่ี 2            

624 693 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 24 Ap Ap Ap Ap An An E E At 
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2) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

ชั้นปีที่ 1           

624 633 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3 
 

    An E   
624 636 แหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการ

แปลงพลังงานหมุนเวียน 
3 

 
     Ap   

624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 3 
 

  Ap An   E  

624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 3 
 

  Ap An    At 

624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) Ap Ap Ap Ap   E   

ชั้นปีท่ี 2            

624 694 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 Ap Ap Ap Ap An An E E At 
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3) แผนการศึกษา แผน ข 

 

 ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

ชั้นปีที่ 1           

624 633 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3 
 

    An E   

624 636 
แหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการ
แปลงพลังงานหมุนเวียน 

3 
 

     Ap   

624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 3 
 

  Ap An   E  

624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 3 
 

  Ap An    At 

624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) Ap Ap Ap Ap   E   

ชั้นปีที่ 2            

624 696 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 Ap Ap Ap Ap An An E E At 

หมายเหตุ *  หมายถึง ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
 Remembering   แทนด้วยสัญลักษณ์   “R” Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์    “U”    
 Applying          แทนด้วยสัญลักษณ์   “Ap”  Analyzing  แทนด้วยสัญลักษณ์   “An”   

Evaluating        แทนด้วยสัญลักษณ์   “E”   Creating แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 
 ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”             
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพท์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
ชั้นปีที่  ความคาดหวังของผลลัพท์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

1 PLO 1 สามารถประยุกต์ข้อมูล ความรู้ และวิธีการที่จ าเป็นมาใช้ในการท างานได้  

 
PLO 2 สามารถสร้างสื่อและน าเสนองานทางด้านวิศวกรรมพลังงานโดยใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในวิชาชีพได้ 

 

 PLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินตนเอง เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้  

 
PLO 4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 
PLO 5 สามารถวางแผน ออกแบบ ทดลอง และวิเคราะห์ผลเพื่อการวิจัยด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 PLO 6 สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานได้    

 
PLO 7 สามารถเสนอแนะ ตรวจสอบ และสรุปผล มาตรการอนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานทดแทนได้ 

 

 PLO 8 สามารถออกแบบอุปกรณ์ หรือระบบด้านวิศวกรรมพลังงานได้  
 PLO 9 สามารถประเมินความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อสังคมและอาชีพได้  
2 PLO 1 สามารถประยุกต์ข้อมูล ความรู้ และวิธีการที่จ าเป็นมาใช้ในการท างานได้  

 
PLO 2 สามารถสร้างสื่อและน าเสนองานทางด้านวิศวกรรมพลังงานโดยใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในวิชาชีพได้ 

 

 PLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินตนเอง เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้  

 
PLO 4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 
PLO 5 สามารถวางแผน ออกแบบ ทดลอง และวิเคราะห์ผลเพื่อการวิจัยด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 PLO 6 สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานได้    

 
PLO 7 สามารถเสนอแนะ ตรวจสอบ และสรุปผล มาตรการอนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานทดแทนได้ 

 

 PLO 8 สามารถออกแบบอุปกรณ์ หรือระบบด้านวิศวกรรมพลังงานได้  
 PLO 9 สามารถประเมินความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อสังคมและอาชีพได้  

 
  



   53 

2) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
ชั้นปีที่  ความคาดหวังของผลลัพท์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

1 PLO 1 สามารถประยุกต์ข้อมูล ความรู้ และวิธีการที่จ าเป็นมาใช้ในการท างานได้  

 
PLO 2 สามารถสร้างสื่อและน าเสนองานทางด้านวิศวกรรมพลังงานโดยใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในวิชาชีพได้ 

 

 PLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินตนเอง เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้  

 
PLO 4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 
PLO 5 สามารถวางแผน ออกแบบ ทดลอง และวิเคราะห์ผลเพื่อการวิจัยด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 PLO 6 สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานได้    

 
PLO 7 สามารถเสนอแนะ ตรวจสอบ และสรุปผล มาตรการอนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานทดแทนได้ 

 

 PLO 8 สามารถออกแบบอุปกรณ์ หรือระบบด้านวิศวกรรมพลังงานได้  
 PLO 9 สามารถประเมินความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อสังคมและอาชีพได้  
2 PLO 1 สามารถประยุกต์ข้อมูล ความรู้ และวิธีการที่จ าเป็นมาใช้ในการท างานได้  

 
PLO 2 สามารถสร้างสื่อและน าเสนองานทางด้านวิศวกรรมพลังงานโดยใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในวิชาชีพได้ 

 

 PLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินตนเอง เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้  

 
PLO 4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 
PLO 5 สามารถวางแผน ออกแบบ ทดลอง และวิเคราะห์ผลเพื่อการวิจัยด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 PLO 6 สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานได้    

 
PLO 7 สามารถเสนอแนะ ตรวจสอบ และสรุปผล มาตรการอนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานทดแทนได้ 

 

 PLO 8 สามารถออกแบบอุปกรณ์ หรือระบบด้านวิศวกรรมพลังงานได้  
 PLO 9 สามารถประเมินความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อสังคมและอาชีพได้  
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3) แผนการศึกษา แผน ข 
ชั้นปีที่  ความคาดหวังของผลลัพท์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

1 PLO 1 สามารถประยุกต์ข้อมูล ความรู้ และวิธีการที่จ าเป็นมาใช้ในการท างานได้  

 
PLO 2 สามารถสร้างสื่อและน าเสนองานทางด้านวิศวกรรมพลังงานโดยใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในวิชาชีพได้ 

 

 PLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินตนเอง เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้  

 
PLO 4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 
PLO 5 สามารถวางแผน ออกแบบ ทดลอง และวิเคราะห์ผลเพื่อการวิจัยด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 PLO 6 สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานได้    

 
PLO 7 สามารถเสนอแนะ ตรวจสอบ และสรุปผล มาตรการอนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานทดแทนได้ 

 

 PLO 8 สามารถออกแบบอุปกรณ์ หรือระบบด้านวิศวกรรมพลังงานได้  
 PLO 9 สามารถประเมินความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อสังคมและอาชีพได้  
2 PLO 1 สามารถประยุกต์ข้อมูล ความรู้ และวิธีการที่จ าเป็นมาใช้ในการท างานได้  

 
PLO 2 สามารถสร้างสื่อและน าเสนองานทางด้านวิศวกรรมพลังงานโดยใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในวิชาชีพได้ 

 

 PLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินตนเอง เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้  

 
PLO 4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 
PLO 5 สามารถวางแผน ออกแบบ ทดลอง และวิเคราะห์ผลเพื่อการวิจัยด้าน
วิศวกรรมพลังงานได้ 

 

 PLO 6 สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานได้    

 
PLO 7 สามารถเสนอแนะ ตรวจสอบ และสรุปผล มาตรการอนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานทดแทนได้ 

 

 PLO 8 สามารถออกแบบอุปกรณ์ หรือระบบด้านวิศวกรรมพลังงานได้  
 PLO 9 สามารถประเมินความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อสังคมและอาชีพได้  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา

ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

2. การประเมินผลนักศึกษา 
เกณฑ์การประเมินผลครอบคลุมถึง การรับนักศึกษาใหม่ การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่าง

การศึกษา และการสอบก่อนส าเร็จการศึกษา ส่วนหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ได้ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) และตามแนว
ทางการประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ท่ี 5 ประกอบด้วย 

(1) การประเมินผลนักศึกษา โดยสะท้อนด้วยการวัดความสามารถของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร ว่า
ได้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ซึ่งจะ
ไดม้ีการสรุปและรายงานผลเพื่อประเมินคุณภาพของการประเมินผลนักศึกษา และปรับปรุง/พัฒนา ในรอบถัดไป 

(2) การประเมินผลนักศึกษา ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
ของแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้มีการชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา ซึ่งได้ระบุถึง ระยะเวลา/ช่วงเวลา ที่จะท าการ
ประเมินผล วิธีการที่จะใช้ประเมินผล หลักเกณฑ์องค์ประกอบในการวัดและประเมินผล การแจกแจงคะแนนหรือ
ค่าน้ าหนักในการวัดประเมินผล และต้องชี้แจงให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลตาม
เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ (Rubrics) และการแบ่งช่วงคะแนนเกรดในการวัดประเมินผลนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

(3) วิธีการวัด/มาตรวัด ที่ใช้ในการประเมินผลนักศึกษา ซึ่งวิธีการหลักในการให้คะแนนตามระดับ
คุณภาพ (Rubrics) การแบ่งช่วงคะแนนเกรดในการวัดประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) ได้มีการตรวจสอบและสามารถใช้เป็นวิธีการ/มาตรวัด ในการประเมินผลนักศึกษาได้ตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้ โดยเป็นการให้เกรดอิงเกณฑ์ตามระดับคะแนนในแต่ละรายวิช 

(4) มีการน าผลการประเมินโดยนักศึกษาที่ได้รับกลับไป (Feedback) เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาผู้เรียน ที่
อยู่ระหว่างการเรียนในหลักสูตรก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีควาสามารถตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตรก่อนจบ
การศึกษา 

(5) มีการจัดช่องทางและแสดงขั้นตอนให้ผู้เรียน/นักษศึกษาได้ทราบ และสามารถใช้สิทธิ์อุทรณ์
ร้องเรียน ในกระบวนการประเมินผลนักศึกษาได้ ตามระเบียบและข้อบังคับที่คณะวิชาและมหาวิทยาลัยได้ก าหนด
ไว้ 
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3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 3.1 แนวทางการด าเนินการทวนสอบสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
ข้อก าหนดตามระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน) และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้

หลักสูตรต้องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอน โดยมุ่งเน้นไปที่การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คือ  

การทวนว่าผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่รายวิชาได้ก าหนด 

หลักสูตรสามารถด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้ตามรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 แนวทางการด าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรียนรู้ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร) 

ก าหนดรายวิชาที่จะด าเนินการตรวจสอบ 
(อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน) 

ด าเนินการทวนสอบ 

วิธีการทวนสอบ 
- การสัมภาษณ ์
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินตนเอง 
- การสอบ 
- การตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนน 
- การทวนสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินงานใน มคอ.7 
(เพื่อการปรับปรุงในปีการศึกษาถดัไป) 

น าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
(ก่อนส าเร็จการศึกษา) 

สรุปผลการทวนสอบ 
(รายงานต่อที่ประชุมหลักสูตร) 
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หลักสูตรจะเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือจะเลือกใช้หลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของ
หลักสูตร โดยวิธีการทวนสอบที่ก าหนดให้มีดังนี้ 
 - การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการเรียนในรายวิชาที่ท าการทวนสอบ 
 - การสังเกตพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างเรียนในรายวิชา 
 - การประเมินตนเอง ใช้แบบประเมินเพ่ือให้นักศึกษาสามารถประเมินระดับการเรียนรู้ของตนแองตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
 - การสอบ การออกข้อสอบ และจัดสอบให้นักศึกษาใหม่ โดยต้องไม่มีการเก็บคะแนนเพื่อการประเมินผล
การเรียนแต่จะต้องให้นักศึกษาท าข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ 
 - การตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนน ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการให้คะแนน (Rubric 
evaluation/Grading Schema) 
 - การทวนสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา  

 

  3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพ่ือน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
   (1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต 
       (2) ส ารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  
  (3) ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่มหาบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
  (4) ส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต และ
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  (5) รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร 

 (6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และ
รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้ 
 อ่ืน ๆ  
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  และข้อก าหนดเพ่ิมเติม
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 1  
ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปาก

เปล่าในสาขาวิชานั้น 
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แผน ก แบบ ก 2  
ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปาก

เปล่าในสาขาวิชานั้น 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลัง การ
ประชุมก็ได้ 

แผน ข  
รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือต้องได้รับ
การน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และมีการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลัง การประชุมก็ได้ 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ และหลักสูตรที่สอน 
1.2 สนับสนุนเงินทุนส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้มีการท าวิจัยและพัฒนางานวิจัยในสาขาที่ตน

ช านาญ 
 

 2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  (1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
  (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผล 
ให้ทันสมัย 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ       
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (3) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 

(5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีการ
จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา เพ่ือให้การด าเนิน งานของหลักสูตรฯ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

2.  บัณฑิต 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของมหาบัณฑิต ดังต่อไปนี้  
2.1 ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.2 มีระบบกลไกเพ่ือก ากับให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
2.3 ประเมินผลการส ารวจและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการทาง

สังคม 
 

3.  นักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
3.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้านการรับนักศึกษาและการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3  ส ารวจการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.4 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

 

4.  อาจารย์ 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของอาจารย์ ดังต่อไปนี้ 
4.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์                        
4.2 มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีระบบส่งเสริมอาจารย์ใน

หลักสูตรให้มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการและมีต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
4.3 ส ารวจการคงอยู่และประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
5.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพในการบริหารและปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยเน้นการพัฒนา

ทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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5.2  ใช้เทคนิควงจรคุณภาพในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม อันน าไปสู่การปฏิบัติที่ดี 
5.4 มีระบบและกลไกเพ่ือก ากับให้มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.5 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน

และงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 หลักสูตรฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น นอกจากนี้ภาควิชายังจัด
ให้มีห้องคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ทางวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและใช้งานจริง นอกจากนี้หลักสูตรฯ 
ยังจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมทั้งชุดฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ และมีการทบทวนการซ่อมบ ารุงและปรับปรุง และ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณต์่าง ๆ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี  

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 
ปี  

2566 
ปี  

2567 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมด้วย 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3 ) มี รายละเอี ยดของรายวิช า และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้น
รายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 
 

  X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี  

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 
ปี  

2566 
ปี  

2567 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
 

เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก

จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

1.1.2 จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ต่อไป 

1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
  

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
คณะก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรเพ่ือ
ด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์ อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

4.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป 

4.1.2 กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการเสนอหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดังนี้ 

4.2.1 การประเมินหลักสูตร 
4.2.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.3 การจัดท าหลักสูตร 
4.2.4 การน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.2.5 การบริหารจัดการหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
  
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(ค)  ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
(ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
(ฉ)  ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :  
 PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) 
 (ช) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   68 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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624 601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Advanced Mathematics for Energy Engineering)  

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย เมตริกซ์ การแปลงลาปลาซ ฟังก์ชัน
แกมมา ฟังก์ชันเบสเซลและพหุนามเลอจองด์ การวิเคราะห์เวกเตอร์และเทนเซอร์ จ านวน
เชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันฮามอนิก ทฤษฎีบทปริพันธ์ของโคชี  ทฤษฎีบทเรซิดิว การ
ประยุกต์ใช้งานระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม เทคนิคการหาค่าที่เหมาะที่สุด การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

Ordinary and partial differential equations. Matrices. Laplace transforms. 
Gamma functions. Bessel functions and Legendre polynomials. Vector and 
tensor analysis. Complex numbers. Analytic functions. Harmonic functions. 
Cauchy’s integral theorem. Theory of residues. Applications of numerical 
methods for engineering. Optimization techniques. Computer programming for 
mathematical problem solving. 

 
624 604  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงส าหรับวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 (Advanced Numerical Methods for Engineering)  

การประยุกต์ใช้งานระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรม รากของสมการ ระบบสมการ  
เชิงเส้น การประมาณค่าภายในช่วง การถดถอย การหาค่าปริพันธ์และค่าอนุพันธ์เชิงตัวเล ข 
ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปัญหาสภาวะคงตัวในหนึ่งมิติ  ปัญหาสภาวะคงตัวในสองมิติ  ปัญหา
ไม่คงตัวในหนึ่งมิติ ปัญหาไม่คงตัวในสองมิติ เสถียรภาพเชิงตัวเลข  เรื่องเฉพาะในระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข  การประยุกต์ในการออกแบบระบบความร้อน 

Applications of numerical methods for engineering. Roots of equations. 
Systems of linear equations. Interpolation. Regression. Numerical integration and 
differentiation. Finite difference method and finite element method. Computer 
programming for mathematical problem solving. One-dimensional steady- state 
problems. Two-dimensional steady-state problems. One-dimensional transient 
problems. Two-dimensional transient problems. Numerical stability. Selected 
topics in numerical methods. Applications in thermal system design. 

 
 

มคอ.2 
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624 621  พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ  3(3-0-6) 
 (Computational Fluid Dynamics)  

การบรรยายเชิงคณิตศาสตร์ของปรากฏการณ์ทางกายภาพ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  
สภาวะเริ่มต้นและสภาวะขอบเขต  เทคนิคการดิสครีไทเซชั่น  ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม  ความ
ต้องกัน  เสถียรภาพ  การลู่เข้า  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ปัญหาพลศาสตร์ของไหล 

Mathematical description of physical phenomena. Partial differential 
equations. Initial and boundary conditions. Discretization techniques. Finite 
volume method. Compatibility. Stability. Convergence. Numerical methods for 
solving fluid dynamic problems. 

 

624 622 วิศวกรรมฟลูอิไดเซชัน  3(3-0-6) 
 (Fluidization Engineering)  

การใช้งานฟลูอิไดซ์เบดในภาคอุตสาหกรรม ฟลูอิไดเซชันและย่านการเกิดฟลูอิไดเซชัน 
เบดหนาแน่น อุปกรณ์กระจาย เจ็ทส์แก๊สและก าลั งปั๊ ม ฟองอากาศในเบดหนาแน่น             
ฟลูอิไดซ์เบดฟองอากาศ การคงอยู่และการหลุดลอยจากฟลูอิไดซ์เบด ฟลูอิไดเซชันในสภาวะ
ความเร็วสูง การเคลื่อนที่ของของแข็ง การผสม การแยกชั้น และการหยุดนิ่ง การกระจายตัว
และแลกเปลี่ยนภายในของแก๊สภายในเบดฟองอากาศ การถ่ายเทความร้อนและมวลในฟลูอิไดซ์
เบด การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างฟลูอิไดซ์เบดและพ้ืนผิว การกระจายเวลากักและขนาด
ของแข็งภายในฟลูอิไดซ์เบด ระบบหมุนเวียน 

Industrial applications of fluidized beds. Fluidization and mapping regimes. 
Dense bed. Distributors. Gas jets and pumping power. Bubbles in dense beds. 
Bubbling fluidized beds. Entrainment and elutriation from fluidized beds. High-
velocity fluidization. Solid movement. Mixing, segregation, and staging. Gas 
dispersion and interchange in bubbling beds. Heat and mass transfer in fluidized 
beds. Heat transfer between fluidized beds and surfaces. Residence time and 
size distribution of solids in fluidized beds. Circulation systems. 
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624 623    กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Fluid Mechanics)  

สมการพ้ืนฐานของการเคลื่อนที่ของของไหล  สมการนาเวียร์สโตกส์ส าหรับการไหลแบบ
หนืด  การไหลศักย์ ชั้นขอบแบบราบเรียบ การไหลแบบปั่นป่วน การไหลอัดตัวไม่ได้ในสภาวะ
คงตัวและไม่คงตัว พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

Governing equations of fluid motion. Navier-Stokes equation for viscous 
flows. Potential flows. Laminar boundary layers. Turbulent flow. Steady and 
unsteady incompressible flows. Computational fluid dynamics. 

 
   
624 632   วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Solar Energy Engineering)  

ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และการวัดรังสีดวงอาทิตย์ ตัวรับรังสี
อาทิตย์แบบอยู่กับที่และแบบติดตามดวงอาทิตย์ การวิเคราะห์เชิงความร้อนของตัวรับรังสี
อาทิตย์แบบแผ่นราบ สมรรถนะของตัวรับรังสีอาทิตย์ ระบบเครื่องท าน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ การออกแบบและการเลือกระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการท าความร้อนและท าความเย็น การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์

Physical characteristics of solar energy and solar radiation measurement. 
Stationary and sun-tracking concentrating collectors. Thermal analysis of flat 
plate collectors. Performance of solar collectors. Solar water heating systems. 
Design and selection of solar drying systems. Solar heating and solar cooling. 
Solar energy system economic analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.2 
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624 633   การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Energy Conservation and Management)  

หลักของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน 
ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานส าหรับระบบไฟฟ้าและความร้อน หม้อแปลง มอเตอร์ไฟฟ้า 
ระบบไฟแสงสว่าง หม้อน้ า ระบบปรับอากาศ ระบบอากาศอัด ศักยภาพในการประหยัดโดย
วิธีการจัดการพลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงาน การตรวจวัดการใช้
พลังงานเบื้องต้นและการตรวจวัดพลังงานโดยละเอียด การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแผน
อนุรักษ์พลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา 

Principles of energy conservation and management. Usage of electrical 
and thermal energy. Energy conservation potentials for electrical and thermal 
systems. Transformers. Electrical motors. Lighting systems. Boilers. Air 
conditioning systems. Compressed air systems. Energy conservation potentials 
by energy management methods. Energy audit tools and techniques. Preliminary 
and detailed energy audits. Economic analysis and energy conservation plans. 
Energy conservation laws. Case studies. 

 
624 635 เทคโนโลยีท่อความร้อน   3(3-0-6) 
 (Heat Pipe Technology)  

โครงสร้างและหลักการท างานของท่อความร้อน สารท างานและการเลือกสารท างาน
ส าหรับท่อความร้อน ความเข้ากันได้ของสารท างานและท่อ การออกแบบท่อความร้อน การ
สร้างและการทดสอบท่อความร้อน การประยุกต์ใช้งานท่อความร้อน 

Structures and principles of heat pipes. Working fluids and selection of 
working fluids for heat pipes. Compatibility of working fluids and pipes. Heat 
pipe design. Heat pipe fabrication and testing. Applications of heat pipes. 
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624 636 แหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Resources and Conversion Technology)  

สถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีและภาพรวมของแหล่งพลังงานหมุนเวียนและการใช้
พลังงานหมุนเวียน แนวคิดของพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีในการแปลงพลังงานหมุนเวียน
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงาน
ชีวภาพ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ กฎหมายและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

Current situation, technologies and outlook of renewable energy resources 
and consumption. Concept of renewable energy. Conversion technology of 
renewable energy. Solar energy. Wind energy. Hydropower. Geothermal energy. 
Nuclear energy. Bio-energy. Carbon credit. Carbon footprint. Water footprint. 
Laws and environmental impact. 

 
624 641 การจัดการพลังงานในอาคาร  3(3-0-6) 
 (Energy Management in Buildings)  

ภาพรวมของความส าคัญของการใช้พลังงานและกระบวนการด้านพลังงานในอาคาร 
ความต้องการและการจัดการภาวะแวดล้อมภายในอาคาร ภูมิอากาศ รังสีอาทิตย์ ปัจจัย
ภายนอก รูปร่าง และทิศทางของอาคาร ไซโครเมตรีของอากาศ ภาวะสบายเชิงอุณหภาพ การ
ระบายอากาศและการรั่วไหลของอากาศ กระบวนการและระบบปรับอากาศ กระบวนการและ
ระบบแสงสว่าง ความร้อนรับและสมรรถนะเชิงอุณหภาพของเปลือกอาคาร การประมาณการใช้
พลังงานในอาคาร การตรวจวัดการใช้พลังงาน ทางเลือกในการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 

Overview of significance of energy use and energy processes in buildings. 
Indoor environmental requirements and management. Climate, solar radiation, 
external influences, shapes, and orientations of buildings. Air psychrometry. 
Thermal comfort. Ventilation and air leakage. Air conditioning processes and 
systems. Lighting processes and systems. Heat gains and thermal performance of 
building envelopes. Estimation of energy use in buildings. Energy audit. Energy 
conservation and management options. 
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624 642 การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยมลพิษ 3(3-0-6) 
 (Combustion and Emission Control)  

การประยุกต์ทฤษฎีถ่ายเทมวลเพ่ือท านายอัตราการเผาไหม้ การกลายเป็นไอ และการดูด
ซับของแก๊ส การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและชีวมวล การเกิดสารมลพิษในเตาเผาหม้อน้ า การ
ควบคุมการปล่อยมลพิษในโรงจักรต้นก าลัง กระบวนการเผาไหม้ส าหรับเครื่องยนต์สันดาป
ภายในและภายนอกแบบปกติและไม่ปกติ ลักษณะและทางเลือกในการควบคุมการปล่อยมลพิษ
ส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 

Application of mass transfer theory in predicting combustion rates, 
vaporization, and gas absorption. Combustion of fossil and biomass fuels. 
Formation of pollutants in boiler furnaces. Emission control in power plants. 
Normal and abnormal combustion proceeses in internal and external 
combustion engines. Characteristics and options of emission controls for internal 
combustion engines. 

 
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน   3(3-0-6) 
 (Design of Energy Systems)  

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ท างานได้และระบบที่
เหมาะสม เศรษฐศาสตร์ส าหรับการออกแบบระบบความร้อน แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และ
การจ าลองสถานการณ์ของกระบวนการทางความร้อน แบบจ าลองของอุปกรณ์พลังงานจากกฎ
ทางกายภาพ การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ส าหรับลักษณะของอุปกรณ์ทางพลังงานโดยใช้
ข้อมูลการทดลอง เทคนิคการหาจุดท างานที่เหมาะสมส าหรับระบบพลังงาน การวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ของโครงการด้านวิศวกรรม การจัดการด้านการเงินส าหรับโครงการระบบพลังงาน 
การค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในการวิเคราะห์โครงการ การจัดการด้านการเงินส าหรับโครงการด้าน
วิศวกรรม 

Engineering design procedures. Designing workable and optimum systems. 
Economics for thermal system design. Mathematical modeling and simulation of 
thermal processes. Modeling of energy equipment based upon physical laws. 
Equation formulation for characterization of energy equipment using experimental 
data. Optimization techniques for energy systems. Economic analysis of engineering 
projects. Financial management of energy projects. Environmental considerations in 
project evaluation. Financing engineering projects. 

 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน   3(3-0-6) 



   75 

624 646 
 (Heat Exchanger Design)  

หลักการถ่ายเทความร้อน ประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การค านวณเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีการอุณหภูมิแตกต่างเฉลี่ยแบบล็อกและวิธีการของค่าประสิทธิผล -
เอ็นทียู แนะน าการเดือดและการไหลสองสถานะ การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มี
การเปลี่ยนสถานะของสารท างาน การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อน 
การประยุกต์ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 

Principles of heat transfer. Types of heat exchangers. Calculation of heat 
exchangers by log-mean temperature difference and effectiveness–NTU 
methods. Introduction to boiling and two-phase flows. Design of phase change 
heat exchangers. Heat pipe heat exchanger design. Applications of heat 
exchangers. 

 
624 647 การเดือดและการไหลสองสถานะ 3(3-0-6) 
 (Boiling and Two-Phase Flows)  

หลักการของการเดือด ปรากฏการณ์ที่ผิวรอยต่อ การเดือดแบบฟอง การเดือดแบบฟิล์ม 
หลักการของการไหลสองสถานะ แบบจ าลองการไหลเนื้อเดียว แบบจ าลองการไหลแยกเนื้อ 
การไหลสองสถานะในการเดือด การควบแน่น ทฤษฎีพ้ืนฐานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
สองสถานะ เครื่องก าเนิดไอ และเครื่องท าระเหย การเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน 

Principles of boiling. Interfacial phenomena. Nucleate boiling. Film boiling. 
Principles of two-phase flows. Homogeneous flow models. Separated flow 
model. Two-phase flow in boiling. Condensation. Basic theory of two-phase heat 
exchangers, steam generators, and reboilers. Enhancement of heat transfer 
efficiency. 
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624 648 วิศวกรรมการเผาไหม้  3(3-0-6) 
 (Combustion Engineering)  

คุณสมบัติเชื้อเพลิง อุณหพลศาสตร์ของการเผาไหม้ จลนศาสตร์ของการเผาไหม้ การเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงแก๊ส เปลวไฟผสมมาก่อนชนิดราบเรียบ ทฤษฎีเปลวไฟราบเรียบ เปลวไฟผสม
มาก่อนชนิดปั่นป่วน ขีดจ ากัดการระเบิด การหล่อเย็นเปลวไฟ การจุดติดไฟ เปลวไฟชนิดแพร่ 
การประยุกต์การเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊สในงานวิศวกรรม การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงของเหลว การ
เกิดละอองสเปรย์ การกระจายตัวของขนาดละออง การฉีดเชื้อเพลิง พลศาสตร์ของละออง
สเปรย์ การระเหยของหยดละอองเดี่ยว การประยุกต์การเผาไหม้เชื้อเพลิงของเหลวในงาน
วิศวกรรม การเผาไหม้ของของแข็ง การอบแห้งเชื้อเพลิงแข็ง การสลายตั วของสารระเหยใน
เชื้อเพลิงแข็ง การเผาไหม้ของถ่าน การประยุกต์การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งในงานวิศวกรรม 

Fuel properties. Thermodynamics of combustion. Kinetics of combustion. 
Combustion of gaseous fuels. Laminar premixed flames. Laminar flame theory. 
Turbulent premixed flames. Explosion limits. Flame quenching. Ignition. Diffusion 
flames. Applications of gaseous fuels combustion in engineering. Combustion of 
liquid fuels. Spray formation. Spray size distributions. Fuel injections. Spray 
dynamics. Vaporization of single droplets. Applications of liquid fuel combustion 
in engineering. Combustion of solid fuels. Drying of solid fuels. Devolatization in 
solid fuels. Char combustion. Applications of solid fuel combustion in 
engineering. 
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624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล  3(3-0-6) 
 (Biomass Conversion Technology)  

ศักยภาพของชีวมวลในการใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน องค์ประกอบของชีวมวลที่มี
ลิกนินและเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ การหาองค์ประกอบของชีวมวล สมบัติทางกายภาพของ
ชีวมวล ข้อดีและข้อเสียของชีวมวลเมื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีว
มวลด้วยวิธีการเพ่ิมความหนาแน่น กลไกการขึ้นรูปชีวมวลอัดเม็ด กระบวนการทอรีแฟคชั่น 
จลนศาสตร์ของการสลายตัวจากความร้อนของชีวมวลในกระบวนการทอรีแฟคชั่น สมบัติของชีว
มวลทอรีไฟร์ กระบวนการไพโรไลซิส จลนศาสตร์ของการสลายตัวจากความร้อนของชีวมวลใน
กระบวนการไพโรไลซิส สมบัติของชีวมวลไพโรไลซิส มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล การแปรสภาพ
เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง สมบัติทางกายภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงจากชีวมวล การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงจากชีวมวล การแปรสภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นก๊าซผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นและเตาแก๊สซิไฟเออร์ การปรับปรุงคุณภาพโปรดิวเซอร์แก๊ส การ
ประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ปรับปรุงคุณภาพ 

Potential of biomass as renewable energy resources. Composition of ligno-
cellulosic biomass. Determination of biomass composition. Physical properties of 
biomass. Advantages and disadvantages of biomass as solid. Biomass upgrading 
by densification. Mechanism of pelletizing. Torrefaction process. Kinetics of 
thermal decomposition in torrefaction process. Properties of torrefied biomass. 
Pyrolysis process. Kinetics of thermal decomposition in pyrolysis process. 
Properties of pyrolysis biomass. Standards of biomass fuels. Biomass conversion 
to bio oil. Physical properties of bio oil. Bio oil upgrading. Biomass conversion to 
producer gas. Gasification process and gasifier. Improvement of producer gas 
quality. Applications of upgraded biomass. 
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624 652 แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
 (Computer Simulations for Buildings)  

การใช้พลังงานและกระบวนการด้านพลังงานในอาคาร ซอฟต์แวร์แบบจ าลองอาคารและ
การประยุกต์ใช้งาน ซอฟต์แวร์ส าหรับแก้สมการทางวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ส าหรับจ าลองการใช้
พลังงานของอาคาร ซอฟต์แวร์ส าหรับจ าลองสมบัติของระบบหน้าต่าง ซอฟต์แวร์ส าหรับ
จ าลองการถ่ายเทการแผ่รังสีและระบบแสงสว่าง 

Energy use and energy processes in buildings. Building simulation software 
and applications. Engineering equation solving software. Building energy 
simulation software. Window system property simulation software. Radiative 
transfer and lighting system simulation software. 

 
624 653 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร  3(3-0-6) 
 (Dehumidification for Buildings)  

ข้อจ ากัดการท าความเย็นและการดูดความชื้นในอาคาร ทางเลือกในการดูดความชื้น 
หลักการท างานของสารดูดความชื้น ประเภทของสารดูดความชื้น ระบบดูดความชื้นที่ใช้สารดูด
ความชื้นชนิดของแข็ง ระบบดูดความชื้นที่ใช้สารดูดความชื้นชนิดของเหลว การประเมิน
สมรรถนะของระบบดูดความชื้น การประยุกต์ใช้งานระบบดูดความชื้น การใช้ระบบดูดความชื้น
ร่วมกับระบบปรับอากาศและศักยภาพการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา 

Cooling and dehumidification requirements in buildings. Dehumidification 
options. Working principles of desiccants. Types of desiccant. Solid desiccants 
dehumidification systems. Liquid desiccant dehumidification systems. 
Performance evaluation of dehumidification systems. Applications of 
dehumidification systems. Hybrid use of dehumidification and air conditioning 
systems and energy saving potentials. Case studies. 
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624 654 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Passive Building Design)  

กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนส าหรับอาคาร การใช้แสงธรรมชาติในอาคาร 
อุปกรณ์บังแดด การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและการไหลของอากาศภายในอาคาร ความ
สบายเชิงความร้อน ความสบายทางสายตา การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร วัสดุอาคาร
คาร์บอนต่ า การประยุกต์ใช้งานส าหรับบ้านเรือนไทย การประยุกต์ใช้ม่านปรับแสงอัตโนมัติ 

Sustainable energy conservation strategies for buildings. Daylighting in 
buildings. Shading devices. Natural ventilation and air flows in buildings. Thermal 
comforts. Visual comforts. Heat transfer through building envelopes. Low carbon 
building materials. Applications for Thai-style buildings. Applications of 
automated blinds. 

 
624 655   การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Heat Transfer)  

การน าความร้อนในสภาวะคงตัวและไม่คงตัว  การน าความร้อนภายใต้สภาวะคงตัว ไม่คง
ตัว และแบบเป็นคาบ  การถ่ายเทมวลและการพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับจากพ้ืนผิว
ภายนอก  การพาความร้อนของการไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน การถ่ายเทความร้อน
ของของไหลสองสถานะ การถ่ายเทความร้อนขณะกลั่นตัวและขณะเดือด  เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบกะทัดรัด การแผ่รังสีความร้อนของวัตถุด า  การแลกเปลี่ยนการแผ่รังสีความร้อน
ระหว่างพ้ืนผิวไม่เทา อุปกรณ์การแผ่รังสี  การค านวณเชิงตัวเลขส าหรับการน าความร้อน การ
พาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน  เรื่องเฉพาะทางด้านการน า การพา และการแผ่รังสี
ความร้อน  การประยุกต์ใช้ในงานออกแบบระบบความร้อน 

Steady and unsteady states heat conduction. Steady, unsteady and 
periodic state heat conduction. Free and force heat convection and mass 
transfer from external surfaces.  Laminar and turbulent convective heat transfer. 
Heat transfer in two-phase flows. Condensation and boiling heat transfer. 
Compact heat exchangers. Black body radiation. Heat radiation exchange 
between nongray surfaces. Radiation equipment. Numerical calculations for heat 
conduction, convection, and radiation. Selected topics in heat conduction, 
convection and radiation. Applications in thermal system design. 
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624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Energy Engineering)  
 เงื่อนไข : นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข วัดผลการศึกษาเป็นค่าระดับ  

หลักการและตัวอย่างของงานวิจัย ขั้นตอนการท างานวิจัยอย่างเป็นระบบและ
ความส าคัญของแต่ละขั้นตอนที่มีผลต่อความส าเร็จของงานวิจัย การก าหนดหัวข้อ การ
ออกแบบวิธีวิจัย การเขียนข้อเสนองานวิจัย การออกแบบการทดลอง แนะน าเครื่องมือวัดทาง
วิศวกรรม การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสถิติเพ่ือการวิจัย 
การเขียนรายงานวิจัย  เทคนิคการน าเสนองานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย จรรยาบรรณ
การวิจัย การน างานวิจัยสู่ธุรกิจส าหรับการประกอบการด้านวิศวกรรมพลังงาน หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

Research principles and examples. Systematic approach in conducting 
research and importance of each step towards the success of the research. 
Topic formulating. Research design. Research proposal writing. Experimental 
design. Introduction to engineering measuring instruments. Data collection and 
data analysis by qualitative and quantitative approaches. Statistics for research. 
Research report preparation. Presentation techniques and publications of 
research work. Research ethics. Reserch to business for energy engineering 
entrepreneurship or intellectual property. 

 
624 664 ระบบฝังตัว 3(3-0-6) 
 (Embedded System)  

สถาปัตยกรรมของระบบฝังตัว  อุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับพัฒนาระบบฝังตัว หลักการ
ส าหรับการพัฒนาระบบฝังตัว การประยุกต์ระบบฝังตัวในงานวิศวกรรม หลักการพัฒนาระบบ
ฝังตัวขั้นสูง 

Embedded system architecture. Peripheral devices and instruments for 
embedded system development. Principles for embedded system 
development. Applications of embedded systems in engineering. Advance 
principles for embedded system development. 

 
 

มคอ.2 
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624 665 เทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสง  3(3-0-6) 
 (Fiber Optic Sensor Technology)  

หลักการของเทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสง หลักการด้านแสงและอุปกรณ์
ทางแสง การประยุกต์ใช้ตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสงในงานอุตสาหกรรม ลักษณะเฉพาะ
ของเทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสง เทคโนโลยีเลเซอร์ 

Principles of fiber optic sensor technology. Principles of optics and optical 
devices. Applications of fiber optic sensors in industry. Characteristics of fiber 
optic sensor technologies. Laser technology. 

 
624 666 การวัดและเครื่องมือวัด  3(3-0-6) 
 (Measurement and Instrumentation)  

หลักการของเครื่องมือวัดและการวัด คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของเครื่องมือวัด ความ
ไวความถูกต้อง และความไม่แน่นอน การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติและปรับปรุงข้อมูล 
หลักการท างานของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ทั้งทางกลและไฟฟ้า การวัดเชิงกลและไฟฟ้า การ
ได้มาและการเก็บข้อมูล 

Principles of instruments and measurements. Technical specifications of 
measuring instruments. Sensitivity, accuracy and uncertainty. Application of 
statistical analysis and data improving. Operating principles of mechanical and 
electrical instruments. Mechanical and electrical measurements. Data 
acquisition and storage. 

 
624 667 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 (Automatic Control)  

หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลองของชิ้นส่วนควบคุมเชิง
เส้นเสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์และออกแบบในโดเมนเวลา การ
ตอบสนองเชิงความถ่ี การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมทางวิศวกรรมพลังงาน 

Automatic control principles. Analysis and modeling of linear control 
elements. Stability of linear feedback systems. Time domain analysis and 
design. Frequency response. Design and compensation of controlling systems 
in energy engineering. 
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624 671  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Energy Engineering I)  
 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

เรื่องท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมพลังงาน 
Current topics of interest and/or new developments in energy engineering. 

 
624 672  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Energy Engineering II)  
 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมพลังงานและมี
เนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชา 624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1 

Current topics of interest and/or new developments in energy engineering 
which do not overlap with those in 624 671. Selected Topics in Energy 
Engineering I. 

 
624 691  สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  1(0-2-1) 
 (Seminar for Graduate Students)  
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานวิจัยใน
หัวข้อด้านวิศวกรรมพลังงานที่น่าสนใจในปัจจุบัน เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการพลังงานใน
อาคาร การสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์พลังงานและการวิเคราะห์ทางนโยบาย การแปลง
พลังงานชีวภาพ การท าความเย็นขั้นสูงและการท าความเย็นต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง วิธีการ
ออกแบบและการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานเมคคาทรอนิกส์
และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

Literature Review. Research methodology. Report writing. Research 
presentation on a current topic of interest in energy engineering. Advanced 
technologies for energy management in buildings. Energy-economic modeling 
and policy. Bio-energy conversion. Advance refrigeration and cryogenics. Solar 
design methods and use. Energy resources, energy technologies, mechatronics 
and automatic control systems. 
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624 693 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
 วิชาบังคับก่อน : 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 

                     และ 624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
งานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ภายใต้

การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
Research in the field of energy engineering and thesis progress 

presentation under the supervision of a thesis advisor for students in Plan A, 
Type 1 

 
624 694 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
 วิชาบังคับก่อน : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ  
 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

งานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

Research in the field of energy engineering and thesis progress 
presentation under the supervision of a thesis advisor for students in Plan A, 
Type 2 

 

624 695     การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Special Study in Energy Engineering)  

การศึกษาเชิงลึกในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
In-depth study in the field of energy engineering on a topic related to the 

thesis. 
 

624 696     การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study)  
 วิชาบังคับก่อน : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ  
 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

งานศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
ส าหรับนักศึกษาแผน ข 
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Independent study in the field of energy engineering under the 
supervision of a thesis advisor for students in Plan B 

 

 


