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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวศิวกรรมพลงังาน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  พระราชวังสนามจันทร บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
 ช่ือภาษาอังกฤษ  Master of Engineering Program in Energy Engineering 
 
2. ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 
 ช่ือยอภาษาไทย  วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Master of Engineering (Energy Engineering) 
 ช่ือยอภาษาอังกฤษ M.Eng. (Energy Engineering) 
 
3. วิชาเอก  
  ไมมี 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 จํานวน    36 หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 จํานวนไมนอยกวา  36 หนวยกิต 
  
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดบัปริญญาโทหลักสูตร 2 ป 
 5.2 ภาษาที่ใช  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศึกษา รับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทย 

หรือภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี
 5.4 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เริ่มเปดสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 
  คณะกรรมการวิชาการใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 16/2557 วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 
  ปการศึกษา 2559 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  (1) วิศวกรผูรับผิดชอบดานพลังงาน  
  (2) นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผูสอนดานพลังงาน 
  (3) เจาของกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมพลังงาน 
 
9. ชื่อ นามสกลุ เลขประจาํตวัประชาชน ตําแหนงและคุณวฒิุการศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
  (1) นายทสพล  เขตเจนการ 
  เลขประจําตัวประชาชน 3-1022-01676-85-6 
  ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย  
  คุณวุฒิ  D.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2008) 
     M.S. (Civil Engineering) University of Colorado, USA (2000) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2537) 
  (2)  นางสาวกษมา  ศิริสมบูรณ 
  เลขประจําตัวประชาชน 3-1020-01011-94-0 
  ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย 
 คุณวุฒิ   ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

   (2551) 
     วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2543) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540) 
  (3) นายธีระศักด์ิ  หุดากร 
  เลขประจําตัวประชาชน 5-1306-00016-87-1 
  ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย  
 คุณวุฒิ    ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2552) 
       วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2544) 
      วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2540) 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องดวยในปจจุบัน สภาวะการแขงขันโดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจทั่วโลกเปนไปอยางรวดเร็วและเขมขน 
สงผลใหประเทศไทยจําเปนจะตองมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหเปนไปอยางตอเนื่องและรวดเร็วตามไปดวย ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของภาคอุตสาหกรรมควบคูกันไป 
ไมวาจะเปนในดานของประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลและกระบวนการ ความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนประสิทธิภาพการใชพลังงานและการหาพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ ที่
นอกเหนือจากเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล ซึ่งวิทยาการดานพลังงานนี้มีความสัมพันธและจัดเปนสวนหนึ่งของ
วิทยาการดานวิศวกรรมเครื่องกล และยังถือไดวาเปนความตองการเรงดวนของประเทศที่ตองพึ่งพาการนําเขา
พลังงานในรูปของเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเปนตนทุนสําคัญของภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก  แนวทางหนึ่งในการพัฒนา
เทคโนโลยีดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ไดแก การทําการวิจัยและนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใหเขากับ
ความตองการของประเทศ และลดภาวะการพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศเพียงอยางเดียว ซึ่งภารกิจ
ดังกลาวจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะผลิตงานวิจัยได  ถึงแมวาใน
ปจจุบันจะมีสถาบันการศึกษาและหนวยงานหลายแหงที่เรงผลิตบัณฑิตและงานวิจัยออกมาเพื่อตอบสนองความ
ตองการดังกลาว แตก็ยังคงไมเพียงพอ อีกทั้งยังมีบุคลากรบางสวนที่มีความมุงมั่นที่จะเพิ่มพูนความรูและคุณวุฒิ
ใหแกตนเอง แตเวลาและเงื่อนไขของหลักสูตรที่มีอยูของหลายสถาบันการศึกษายังไมเอื้ออํานวยเทาที่ควร 
การพัฒนาวิทยาการที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศยังคงตองการบุคลากรที่มีคุณภาพ
อีกเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงไดจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ พัฒนางานดานการวิจัย และนําความรูที่
ไดจากงานวิจัยมาประยุกตใชในการตอบสนองความตองการทางดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศ 

ดวยตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนไป ประเทศไทยจะรวมเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพื่อเปน
การตอบสนองตอทิศทางของประเทศในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ในครั้งนี้ ภาควิชาฯ จึงไดกําหนดให นักศึกษาในหลักสูตรฯ ทุกคนเขารวมการ
ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและ
เทคโนโลยีในกลุมประเทศอาเซียนดวยกัน รวมทั้ง มีการปรับเงื่อนไขการรับเขาศึกษาใหสามารถรับนักศึกษาไดทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี เพื่อเปดโอกาสใหมีการ
รับเขาหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันในอนาคตอันใกล   
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 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรไดคํานึงถึงการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความสํานึก
ตอสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะนําไปสูการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอยางยั่งยืน 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังเอื้อให
มหาบัณฑิตไดตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมของประเทศและสากลโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศ
อาเซียนดวยกัน นอกจากนี้หลักสูตรยังตอบสนองตอความตองการในการอนุรักษพลังงานและการเลือกใชพลังงานที่
เหมาะสม ทําใหการพัฒนาสังคมและความตองการการใชพลังงานสอดคลองกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการ
ปองกันปญหาการขาดแคลนแหลงพลังงาน 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ไดรับการพัฒนาข้ึนเพื่อเปนการเรงผลิต
งานวิจัยดานพลังงานของประเทศ และพัฒนาบุคลากรในประเทศใหมีความรูความสามารถในการสรางงานวิจัยใน
ดานการอนุรักษพลังงานและการหาแหลงพลังงานทดแทน ใหมีจํานวนมากและรวดเร็ว เพื่อใหประเทศสามารถ
พึ่งพาตนเองและลดความตองการการพึ่งพาพลังงานนําเขาจากตางประเทศใหไดมากที่สุด และเพื่อเพิ่มศักยภาพให
บุคลากรในหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ท่ีตองการศึกษาตอ จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหผลิตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชํานาญในการ
วิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ตลอดจนสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมอีสิระ 
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงและบูรณาการความรูใหเขากับศาสตร
สาขาอื่นได 
  เพื่อเปนการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ใหเปนหลักสูตร
วิจัยที่เขมแข็งและมีความเปนเลิศเฉพาะดาน ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในครั้งน้ี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจึงไดมี
การกําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาเลือกที่สรางข้ึนจากสาขาวิจัยหลักที่ภาควิชาฯ มีความชํานาญ 
รวมทั้งยังไดมีการยกเลิกการเรียนในแผน ข. เพื่อใหมหาบัณฑิตที่จบไปจากหลักสูตรฯ ไดมีประสบการณการทํางาน
วิจัยตามแผนการเรียนที่ตองทําวิทยานิพนธทุกคน นอกจากนั้น ยังไดปรับเงื่อนไขการรับเขาศึกษาใหสามารถรับ
นักศึกษาไดทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี เพื่อเปด
โอกาสใหมีการรับเขาหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันในอนาคตอันใกล 
 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรมีความสอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุงเปนผูนําการถายทอดความรู       
ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กลาวคือ เปนหลักสูตรที่มุงผลิต
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีความ
ชํานาญในการวิจัย ซึ่งการวิจัยถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนทาง
การศึกษาที่เหมาะสม เชน เปดสอนทั้งโครงการปกติ และโครงการพิเศษ เพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูศึกษาตอที่ยัง
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ตองทํางานในเวลาราชการ และมีการจัดสรรทุนวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมุงเนนการผลิต ถายทอด และใหบริการขอมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษาแกสาธารณชน ผานการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในการประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ในทุกแผนการศึกษาของหลักสูตร รวมทั้งยังเปด
โอกาสใหสามารถรับนักศึกษาตางชาติได ซึ่งเปนการตอบสนองตอพันธกิจในการเตรียมพรอมตอการเขารวมเปน
สวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
  ไมมี 
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หมวดท่ี 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรชัญา 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มุงเนนผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถพัฒนางานดานการวิจัยทางดานพลังงาน และนําความรูที่ไดจากงานวิจัยมาประยุกตเพื่อตอบสนอง
ความตองการทางดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศ 
 
 1.2 ความสําคัญ 
  เปนหลักสูตรที่มุงผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถทั้ง
ทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชํานาญในการวิจัยทั้งทางดานวิศวกรรมพลังงาน และการจัดการพลังงาน 
 
 1.3 วัตถุประสงค 

1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถทั้งทางดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชํานาญในการวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงและ
บูรณาการความรูใหเขากับศาสตรสาขาอื่นได ตลอดจนเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรค มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ มีความสํานึกตอสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม มีความตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ เพื่อสนองความตองการ
กําลังคนดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และความตองการวิทยาการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของประเทศ 

1.3.3 เพื่อสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาในดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศไทยใหมี
ความกาวหนา ตลอดจนมีการนําความรูที่ไดมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับความตองการของประเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันทางดานเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการนําไปสูการเปนสังคมฐานความรูในอนาคต 

1.3.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาบัณฑิตใหมีความสามารถในการสื่อสารและติดตอประสานงานในระดับ
นานาชาติโดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน 
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2. แผนการพัฒนาปรับปรงุ 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงกลยุทธ
สําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผนและหลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ ดังนี้ 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
แผนการพฒันาหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ภายในระยะเวลา 5 ป 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรงุหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

แผนการปรบัปรุงหลกัสูตรให
สอดคลองกบัความตองการ
ของตลาดแรงงานและความ
ตองการของประเทศภายใน
ระยะเวลา 5 ป 

การประเมินหลักสูตรเพื่อการ
ปรับปรงุโดยพจิารณาจาก ผลการ
ดําเนินงาน การจัดการเรียนการ
สอนของหลกัสูตรการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต และ
ภาวะการไดงานทําของมหาบัณฑิต 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

แผนการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน ภายใน 3 ป 

การเผยแพรผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของคณาจารยและ
นักศึกษาในหลักสูตร 

มีบทความที่ไดรบัการเผยแพรหรอื
การนําเสนอผลงานวิจัย 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการและโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดยขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภิาค 
  ไมมี 
 
2. การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรยีนการสอน 
  ภาคการศึกษาตน  เดือนสงิหาคม-ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม-พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  2.2.1 แผน ก แบบ ก1 

สําเร็จปรญิญาบัณฑิตเกียรตินิยมในสาขาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือ
เทียบเทา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรบณัฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  2.2.2 แผน ก แบบ ก2 
สําเร็จปรญิญาบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวทิยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเทา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  2.2.3 ผูมีสิทธิเขาศึกษาตามขอ 2.2.1 และ 2.2.2 ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 7 และ/หรือที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก) และขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  2.2.4 มีคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พิจารณาแลว
เห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 
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 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเทาทุกสาขาเขาเรียน จึงอาจมีปญหาเรื่องนักศึกษา 
บางสาขามีพื้นฐานไมเพียงพอในวิชาเฉพาะดานของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จะตองศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี
ในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพิ่มเติมจากหนวยกิตที่กําหนดตาม
หลักสูตรโดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร เพื่อปรับพื้นฐานใหมีความรูเพียงพอในการตอยอดความรูระดับสูง
เฉพาะทางวิศวกรรมพลังงานตอไป นอกจากนี้ยังกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิศวกรรมพลังงาน และรายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหมั่นใจวามหาบัณฑิตที่จบ
ออกไปจะเปนผูที่มีทักษะทางการวิจัย สามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาความรูดาน
วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศใหกาวหนาอยางตอเนื่อง 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
ช้ันปที่ จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ชั้นปที่ 1 
ชั้นปที่ 2 

20 
- 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

รวม 20 40 40 40 40 
จํานวนที่คาดวาจะสําเรจ็การศึกษา - 20 20 20 20 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

  2558 2559 2560 2561 2562 

คาบํารุงการศึกษา  577,116 1,072,000 1,072,000 1,072,000 1,072,000 

คาลงทะเบียน 205,000 3,805,000 3,810,000 3,810,000 3,810,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,397,600 1,520,356 1,647,477 1,764,226 1,880,880 

รวมรายรับ 2,179,716 6,397,356 6,529,477 6,646,226 6,762,880 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 
  ใชงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยประมาณการสําหรับการเรียนการสอนภายใน 5 ป เปนดังนี้ 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ก. งบดําเนนิการ           
คาใชจายบุคลากร        1,212,600         1,285,356         1,362,477         1,444,226         1,530,880  
คาใชจายดําเนินงาน          150,000           200,000           250,000           290,000           320,000  
ทุนการศึกษา            40,000             50,000             50,000             50,000             50,000  
รายจายระดับมหาวิทยาลัย                  -                    -                    -                    -                    -   

รวม (ก) 1,402,600 1,535,356 1,662,477 1,784,226 1,900,880 
ข. งบลงทุน           
คาครุภัณฑ            70,000             70,000             70,000             60,000             60,000  
คาสิ่งกอสราง                  -                    -                    -                    -                    -   

รวม (ข)            70,000             70,000             70,000             60,000             60,000  
รวม (ก)+(ข)        1,472,600         1,605,356         1,732,477        1,844,226        1,960,880  

จํานวนนักศึกษา                  20                   20                   20                   20                   20  
คาใชจายตอหัวนักศึกษา            74,000             80,000             87,000             92,000             98,000  

 
   คาใชจายในการผลิตมหาบัณฑิตเฉลี่ย 86,000 บาทตอคนตอป 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
   [  / ]  แบบช้ันเรียน 
   [    ]  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   [    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
   [    ]  แบบทางไกลอินเทอรเน็ต 
   [    ]  อื่น ๆ (ระบุ) 
 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง (ดูภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก 1  รวมตลอดหลักสูตร          36 หนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36  หนวยกิต 
    
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แบงเปน 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 
และแผน ก แบบ ก 2  
    แผน ก แบบ ก 1 
   รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน  3* หนวยกิต 
   รายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  1* หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)    36 หนวยกิต 
   รวมหนวยกิต ตลอดหลกัสูตร    36 หนวยกิต  
   และตองสอบผานการสอบประมวลความรอบรู (ทั้งขอเขียนและปากเปลา) 
 

    แผน ก แบบ ก 2 
   วิชาบังคับ      12 หนวยกิต 
   วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา    12 หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)    12 หนวยกิต 
   รายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  1* หนวยกิต 
   รวมหนวยกิต ตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา   36 หนวยกิต 
      

  สําหรับนักศึกษาทั้งในแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ที่มีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ 
จะตองศึกษารายวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล เพิ่มเติมจากหนวยกิตที่กําหนดตามหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร  
 

   ทั้งนี้นักศึกษาตองผานวิชาบังคับทุกรายวิชากอน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 624 693 
วิทยานิพนธ (Thesis) มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต หรือ รายวิชา 624 694 วิทยานิพนธ (Thesis) มีคาเทียบเทา 12  
หนวยกิต  
 
 
   
 
 
 
 

*นักศกึษาตองลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลกัสูตร และไดผลการศึกษาเปน S 
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  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 รหัสวิชา 

การลงเลขประจํารายวิชาตางๆ ในหลกัสูตร กําหนดไวเปนเลข 6 หลัก โดยแบงออกเปน
สองกลุม กลุมละสามหลัก เขียนตอกันโดยเวนวรรคหนึ่งชวงระหวางชุดแรก และชุดหลัง 
   เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานที่รบัผิดชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี้ 

624 สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   เลขสามหลักหลงั เปนเลขบอกรหสัรายวิชา ดังนี้ 
  เลขตัวแรก หมายถึง ระดบัของการศึกษา 
  6 หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
  เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุมของรายวิชา 
  0 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมและคณิตศาสตรวิศวกรรม 
  1 หมายถึง กลุมวิชากลศาสตรวิศวกรรม 
  2 หมายถึง  กลุมวิชากลศาสตรของไหล 
       3 - 5 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมอุณหภาพ 
   6 - 8 หมายถึง กลุมวิชาอื่นๆ 
  9 หมายถึง  กลุมวิชาโครงงาน สัมมนา และวทิยานิพนธ 
    เลขตัวที่สาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา 
 
  3.1.3.2 การคิดหนวยกิต 

 รายวิชาบรรยาย 1 หนวยกิต เทากับ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
  รายวิชาฝกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ  1 หนวยกิต เทากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 รายวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต เทากับ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 วิทยานิพนธ 1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 
  

   ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก จํานวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) 
ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาหแลวหารดวย 3 
ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้ 
 

     จํานวนหนวยกิต = บ + ป + น 
      3  

 
 

  การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยเลข 4 ตัวคือ 
เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 

    เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บบอกโดย 
 

    เลขตัวที่สองบอกจํานวนช่ัวโมงบรรยายตอสัปดาห 
    เลขตัวที่สามบอกจํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
        เลขตัวที่สี่บอกจํานวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาตอสัปดาห 
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   3.1.3.3 รายวชิา 
   1) แผน ก แบบ ก 1   

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

624 691 สัมมนาสําหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    1*(0-2-1)  
   (Seminar for Graduate Students) 
 624 693 วิทยานิพนธ     มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต 
   (Thesis) 
 
 

   2) แผน ก แบบ ก 2 
   (ก) หมวดวิชาบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
 624 601 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน    3(3-0-6) 
    (Advanced Mathematics for Energy Engineering) 
  624 636 แหลงพลงังานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 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) 

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

   (ข) หมวดวิชาเลือกจํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเลอืกศึกษาจากแขนงใด
แขนงหนึ่ง ดังตอไปนี ้
 แขนงวิชา การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
  (Heat Exchanger Design Field of Study) 
 624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม    3(3-0-6) 
                            (Advanced Numerical Methods for Engineering) 
  624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตยข้ันสงู    3(3-0-6) 
   (Advanced Solar Energy Engineering) 
 624 635 เทคโนโลยีทอความรอน      3(3-0-6) 
   (Heat Pipe Technology) 

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

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

*นักศกึษาตองลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลกัสูตร และไดผลการศึกษาเปน S 
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 624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 1     3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering I) 
 624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 2    3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering II) 

624 695    การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน    3(3-0-6) 
   (Special Study in Energy Engineering)  
 
 แขนงวิชา เช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel Field of Study) 

624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม                  3(3-0-6) 
                     (Advanced Numerical Methods for Engineering) 
    624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน                       3(3-0-6) 
                     (Heat Exchanger Design) 

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

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

624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 1     3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering I) 
 624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 2    3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering II) 

624 695    การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน    3(3-0-6) 
   (Special Study in Energy Engineering) 
 
  แขนงวิชา ระบบพลงังานในอาคาร (Building Energy Systems Field of Study) 
 624 633 การอนุรกัษและการจัดการพลังงาน     3(3-0-6) 
   (Energy Conservation and Management) 
 624 641 การจัดการพลังงานในอาคาร     3(3-0-6) 
   (Energy Management in Buildings) 
 624 652 แบบจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับอาคาร    3(3-0-6) 
   (Computer Simulations for Buildings) 

624 653 การดูดความชื้นสําหรับอาคาร     3(3-0-6) 
   (Dehumidification for Buildings) 

 624 654 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน    3(3-0-6) 
   (Passive Building Design) 
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 624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 1     3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering I) 
 624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 2    3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering II) 

624 695    การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน    3(3-0-6) 
   (Special Study in Energy Engineering) 
 
  แขนงวิชา การเผาไหมและระบบเชิงอุณหภาพ 
  (Combustion and Thermal Systems Field of Study) 
 624 621 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ     3(3-0-6) 

  (Computational Fluid Dynamics) 
624 622     วิศวกรรมฟลอูิไดเซช่ัน      3(3-0-6) 
  (Fluidization  Engineering) 

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

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

624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 1     3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering I) 
 624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 2    3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering II) 

624 695     การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน    3(3-0-6) 
   (Special Study in Energy Engineering) 
   
  แขนงวิชา พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณขั้นสูง 
  (Advanced Computational Fluid Dynamics Field of Study) 

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

 624 621 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ     3(3-0-6) 
   (Computational Fluid Dynamics) 

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

624 655 การถายเทความรอนขั้นสูง     3(3-0-6) 
   (Advanced Heat Transfer) 
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624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 1     3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering I) 
 624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 2    3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering II) 

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

  แขนงวิชา ระบบฝงตัวทางกล (Mechanical Embedded System Field of Study) 
 624 664 ระบบสมองกลฝงตัว      3(3-0-6) 
            (Embedded System) 
 624 665 เทคโนโลยีตัวตรวจจบัชนิดเสนใยแกวนําแสง   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) 
 624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 1     3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Energy Engineering I) 
 624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลงังาน 2    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Energy Engineering II) 

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

   (ค) วิทยานิพนธ 
 624 694 วิทยานิพนธ       มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต 
   (Thesis) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา 
 

 
ช่ือวิชา 

 

 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย - ปฏิบัต ิ- ศึกษานอกเวลา) 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน             3*(3-0-6) 
624 691 สัมมนาสําหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 1*(0-2-1)  

รวมหนวยกิต - 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหสัวิชา 
 

 
ช่ือวิชา 

 

 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอกเวลา) 
624 693 วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมหนวยกิต 12 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา 
 

 
ช่ือวิชา 

 

 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย - ปฏิบัต ิ- ศึกษานอกเวลา) 
624 693 วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมหนวยกิต 12 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหสัวิชา 
 

 
ช่ือวิชา 

 

 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอกเวลา) 
624 693 วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมหนวยกิต 12 
 
 
 
 
 
 
*นักศกึษาตองลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลกัสูตร และไดผลการศึกษาเปน S 
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 3.1.4.2 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา 
 

 
ช่ือวิชา 

 

 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอก
เวลา) 

624 601 คณิตศาสตรข้ันสูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
624 636 แหลงพลงังานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน

ทดแทน 
3(3-0-6) 

624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 3(3-0-6) 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
624 691 สัมมนาสําหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1*(0-2-1) 

รวมหนวยกิต 12 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหสัวิชา 
 

 
ช่ือวิชา 

 

 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย - ปฏิบัต ิ- ศึกษานอกเวลา) 
- - - - - - วิชาเลือก ไมนอยกวา 12 

รวมหนวยกิต 12 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหสัวิชา 
 

 
ช่ือวิชา 

 

 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอกเวลา) 
624 694 วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 6 

รวมหนวยกิต 6 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหสัวิชา 
 

 
ช่ือวิชา 

 

 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอกเวลา) 
624 694 วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 6 

รวมหนวยกิต 6 
 
 

*นักศกึษาตองลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และไดผลการศึกษาเปน S 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

624 601  คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน    3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Energy Engineering) 
  สมการเชิงอนุพันธสามัญและสมการเชิงอนุพันธยอย เมตริกซ การแปลงลาปลาซ ฟงกชันแกมมา 
ฟงกชันเบสเซลและพหุนามเลอจองด การวิเคราะหเวกเตอรและเทนเซอร จํานวนเชิงซอน ฟงกช่ันวิเคราะห ฟงกช่ัน
ฮามอนิกส ทฤษฎีบทปริพันธของโคชี  ทฤษฎีบทเรซิดิว การประยุกตใชงานระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับงาน
วิศวกรรม สมการเชิงอนุพันธสามัญและสมการเชิงอนุพันธยอย  เทคนิคการหาคาที่เหมาะที่สุด การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  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. Differentiation, and ordinary and partial 
differential equations. Optimization techniques. Computer programming for mathematical 
problem solving.  
 
624 604  ระเบียบวิธเีชงิตัวเลขขั้นสงูสําหรับวิศวกรรม     3(3-0-6) 
                    (Advanced Numerical Methods for Engineering) 
 การประยุกตใชงานระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรม รากของสมการ ระบบสมการ 
เชิงเสน การประมาณคาภายในชวง การถดถอย การหาคาปริพันธและคาอนุพันธเชิงตัวเลข ระเบียบวิธีผลตาง
สืบเนื่องและระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตร ปญหา
สภาวะคงตัวในหนึ่งมิติ  ปญหาสภาวะคงตัวในสองมิติ  ปญหาไมคงตัวในหนึ่งมิติ ปญหาไมคงตัวในสองมิติ 
เสถียรภาพเชิงตัวเลข  เรื่องเฉพาะในระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  การประยุกตในการออกแบบระบบความรอน 
 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. 
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624 621  พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ      3(3-0-6) 
  (Computational Fluid Dynamics) 
  การบรรยายเชิงคณิตศาสตรของปรากฏการณทางกายภาพ  สมการเชิงอนุพันธยอย  สภาวะ
เริ่มตนและสภาวะขอบเขต  เทคนิคการดิสครีไทเซช่ัน  ระเบียบวิธีไฟไนตวอลุม  ความตองกัน  เสถียรภาพ  การลู
เขา  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการแกปญหาพลศาสตรของไหล 

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      วิศวกรรมฟลอูิไดเซชั่น       3(3-0-6) 
  (Fluidization  Engineering) 

การใชงานฟลูอิไดซเบดในภาคอุตสาหกรรม ฟลูอิไดเซช่ันและยานการเกิดฟลูอิไดเซชั่น เบด

หนาแนน อุปกรณกระจาย เจ็ทสแกสและกําลังปม ฟองอากาศในเบดหนาแนน ฟลูอิไดซเบดฟองอากาศ 

การคงอยูและการหลุดลอยจากฟลูอิไดซเบด ฟลูอิไดเซช่ันในสภาวะความเร็วสูง การเคลื่อนที่ของของแข็ง การผสม 

การแยกช้ัน และการหยุดนิ่ง การกระจายตัวและแลกเปลี่ยนภายในของแกสภายในเบดฟองอากาศ การถายเท 

ความรอนและมวลในฟลูอิไดซเบด การแลกเปลี่ยนความรอนระหวางฟลูอิไดซเบดและพื้นผิว การกระจายเวลากัก

และขนาดของแข็งภายในฟลูอิไดซเบด 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. 

 
624 623    กลศาสตรของไหลขั้นสงู        3(3-0-6) 
           (Advanced Fluid Mechanics) 
  สมการพื้นฐานของการเคลื่อนที่ของของไหล  สมการนาเวียรสโตกสสําหรับการไหลแบบหนืด  
การไหลศักย ช้ันขอบแบบราบเรียบ  การไหลแบบปนปวนเบื้องตน  การไหลอัดตัวไมไดในสภาวะคงตัวและไมคงตัว 
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 
  Governing equations of fluid motion.  Navier-Stokes equation for viscous flows. 
Potential flows. Laminar boundary layers. Introduction to turbulent flow. Steady and unsteady 
incompressible flows. Computational fluid dynamics. 
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624 632   วิศวกรรมพลงังานแสงอาทิตยขั้นสงู     3(3-0-6)  
(Advanced Solar Energy Engineering) 

  ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตยและการวัดรังสีดวงอาทิตย ตัวรับรังสีอาทิตยแบบอยู
กับที่และแบบติดตามดวงอาทิตย การวิเคราะหเชิงความรอนของตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบ สมรรถนะของ
ตัวรับรังสีอาทิตย ระบบเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย การออกแบบและการเลือกระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการทําความรอนและทําความเย็น การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของระบบ
พลังงานแสงอาทิตย 
                   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. 
 
 

624 633   การอนรุักษและการจัดการพลังงาน     3(3-0-6)  
(Energy Conservation and Management)  
หลักของการอนุรักษและการจัดการพลังงาน การใชพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนศักยภาพ

ของการอนุรักษพลังงานสําหรับระบบไฟฟาและความรอน หมอแปลง มอเตอรไฟฟา ระบบไฟแสงสวาง 
หมอน้ํา ระบบปรับอากาศ ระบบอากาศอัด ศักยภาพในการประหยัดโดยวิธีการจัดการพลังงาน เครื่องมือและ
เทคนิคในการตรวจวัดการใชพลังงาน การตรวจวัดการใชพลังงานเบื้องตนและการตรวจวัดพลังงาน 
โดยละเอียด การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและแผนอนุรักษพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
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 เทคโนโลยีทอความรอน       3(3-0-6) 
  (Heat Pipe Technology) 
  โครงสรางและหลักการทํางานของทอความรอน สารทํางานและการเลือกสารทํางานสําหรับทอ
ความรอน ความเขากันไดของสารทํางานและทอ การออกแบบทอความรอน การสรางและการทดสอบทอความรอน 
การประยุกตใชงานทอความรอน 

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 แหลงพลงังานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน  3(3-0-6) 
  (Renewable Energy Resources and Conversion Technology) 
  สถานการณปจจุบัน เทคโนโลยีและภาพรวมของแหลงพลังงานทดแทนและการใชพลังงาน
ทดแทน แนวคิดของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีในการแปลงพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 
พลังงานน้ํา พลังงานใตพิภพ พลังงานนิวเคลียร พลังงานชีวภาพ คารบอนเครดิต คารบอนฟุตพริ้นท วอเตอร 
ฟุตพริ้นท กฎหมายและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

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) 
  ภาพรวมของความสําคัญของการใชพลังงานและกระบวนการดานพลังงานในอาคาร ความ
ตองการและการจัดการภาวะแวดลอมภายในอาคาร ภูมิอากาศ รังสีอาทิตย ปจจัยภายนอก รูปราง และทิศทางของ
อาคาร ไซโครเมตรีของอากาศ ภาวะสบายเชิงอุณหภาพ การระบายอากาศและการรั่วไหลของอากาศ กระบวนการ
และระบบปรับอากาศ กระบวนการและระบบแสงสวาง ความรอนรับและสมรรถนะเชิงอุณหภาพของเปลือกอาคาร 
การประมาณการใชพลังงานในอาคาร การตรวจวัดการใชพลังงาน ทางเลือกในการอนุรักษและการจัดการพลังงาน 
  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. 
 

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

การประยุกตทฤษฎีถายเทมวลเพื่อทํานายอัตราการเผาไหม การกลายเปนไอ และการดูดซับของ
แกส การเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิลและชีวมวล การเกิดสารมลพิษในเตาเผาหมอนํ้า การควบคุมการปลอยมลพิษใน 
โรงจักรตนกําลัง กระบวนการเผาไหมสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายในและภายนอกแบบปกติและไมปกติ ลักษณะ
และทางเลือกในการควบคุมการปลอยมลพิษสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน 

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. 
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624 645 การออกแบบระบบพลงังาน       3(3-0-6) 
(Design of Energy Systems) 
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ทํางานไดและระบบที่เหมาะสม 

เศรษฐศาสตรสําหรับการออกแบบระบบความรอน แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการจําลองสถานการณของ
กระบวนการทางความรอน แบบจําลองของอุปกรณพลังงานจากกฎทางกายภาพ การสรางสมการทางคณิตศาสตร
สําหรับลักษณะของอุปกรณทางพลังงานโดยใชขอมูลการทดลอง เทคนิคการหาจุดทํางานที่เหมาะสมสําหรับ 
ระบบพลังงาน การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรของโครงการดานวิศวกรรม การประเมินดานการเงินของโครงการ 
การคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในการวิเคราะหโครงการ การจัดการดานการเงินสําหรับโครงการดานวิศวกรรม 

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. Selected optimization techniques 
for energy systems. Economic evaluation of engineering projects. Financial management of  
energy projects. Environmental considerations in project evaluation. Financing engineering 
projects. 

 
624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน                         3(3-0-6) 
                     (Heat Exchanger Design) 
  หลักการแลกเปลี่ยนความรอน ประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การคํานวณเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนดวยวิธีการอุณหภูมิแตกตางเฉลี่ยแบบล็อกและวิธีการของคาประสิทธิผล-เอ็นทียู แนะนําการ
เดือดและการไหลสองสถานะ การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการเปลี่ยนสถานะของสารทํางาน การ
ออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดทอความรอน การประยุกตใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 

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

หลักการของการเดือด ปรากฏการณที่ผิวรอยตอ การเดือดแบบฟอง การเดือดแบบฟลม หลักการ
ของการไหลสองสถานะ แบบจําลองการไหลเนื้อเดียว แบบจําลองการไหลแยกเนื้อ การไหลสองสถานะในการเดือด 
การควบแนน ทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสองสถานะ เครื่องกําเนิดไอ และเครื่องทําระเหย 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการถายเทความรอน  
                     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. 

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

คุณสมบัติเช้ือเพลิง อุณหพลศาสตรของการเผาไหม จลนศาสตรของการเผาไหม การเผาไหมของ
เช้ือเพลิงแกส เปลวไฟผสมมากอนชนิดราบเรียบ ทฤษฎีเปลวไฟราบเรียบ เปลวไฟผสมมากอนชนิดปนปวน 
ขีดจํากัดการระเบิด การหลอเย็นเปลวไฟ การจุดติดไฟ เปลวไฟชนิดแพร การประยุกตการเผาไหมเชื้อเพลิงแกสใน
งานวิศวกรรม การเผาไหมของเชื้อเพลงิของเหลว การเกิดละอองสเปรย การกระจายตัวของขนาดละออง การฉีด
เช้ือเพลิง พลศาสตรของละอองสเปรย การระเหยของหยดละอองเดี่ยว การประยุกตการเผาไหมเช้ือเพลงิของเหลว
ในงานวิศวกรรม การเผาไหมของของแข็ง การอบแหงเชื้อเพลิงแข็ง การสลายตัวของสารระเหยในเชื้อเพลงิแข็ง การ
เผาไหมของถาน การประยกุตการเผาไหมเช้ือเพลิงแข็งในงานวิศวกรรม 
            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 เทคโนโลยีการแปรสภาพชวีมวล      3(3-0-6) 
                    (Biomass Conversion Technology) 

ศักยภาพของชีวมวลในการใชเปนแหลงพลังงานทดแทน องคประกอบของชีวมวลที่มีลิกนินและ
เซลลูโลสเปนองคประกอบ การหาองคประกอบของชีวมวล สมบัติทางกายภาพของชีวมวล ขอดีและขอเสียของ 
ชีวมวลเมื่อใชเปนเชื้อเพลิงแข็ง การปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงชีวมวลดวยวิธีการเพิ่มความหนาแนน กลไกการขึ้นรูป
ชีวมวลอัดเม็ด กระบวนการทอรีแฟคชั่น จลนศาสตรของการสลายตัวจากความรอนของชีวมวลในกระบวนการ 
ทอรีแฟคช่ัน สมบัติของชีวมวลทอรีไฟร กระบวนการไพโรไลซิส จลนศาสตรของการสลายตัวจากความรอนของ 
ชีวมวลในกระบวนการไพโรไลซิส สมบัติของชีวมวลไพโรไลซิส มาตรฐานเช้ือเพลิงชีวมวล การแปรสภาพเชื้อเพลิง
ชีวมวลเปนนํ้ามันเช้ือเพลิง สมบัติทางกายภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงจากชีวมวล การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
จากชีวมวล การแปรสภาพเช้ือเพลิงชีวมวลเปนกาซผลิตภัณฑ กระบวนการแกสซิฟเคชั่นและเตาแกสซิไฟเออร 
การปรับปรุงคุณภาพโปรดิวเซอรแกส การประยุกตใชเชื้อเพลิงชีวมวลแปรสภาพ 
  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. 
 
624 652 แบบจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับอาคาร    3(3-0-6) 

(Computer Simulations for Buildings) 
 การใชพลังงานและกระบวนการดานพลังงานในอาคาร ซอฟตแวรแบบจําลองอาคารและการ
ประยุกตใชงาน ซอฟตแวรสําหรับแกสมการทางวิศวกรรม ซอฟตแวรสําหรับจําลองการใชพลังงานของอาคาร 
ซอฟตแวรสําหรับจําลองสมบัติของระบบหนาตาง ซอฟตแวรสําหรับจําลองการถายเทการแผรังสีและระบบแสง
สวาง 
 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. 
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624 653 การดูดความชื้นสําหรับอาคาร      3(3-0-6) 
(Dehumidification for Buildings) 

 ขอจํากัดการทําความเย็นและการดูดความช้ืนในอาคาร ทางเลือกในการดูดความช้ืน หลักการ
ทํางานของสารดูดความชื้น ประเภทของสารดูดความช้ืน ระบบดูดความชื้นที่ใชสารดูดความชื้นชนิดของแข็ง ระบบ
ดูดความชื้นที่ใชสารดูดความช้ืนชนิดของเหลว การประเมินสมรรถนะของระบบดูดความช้ืน การประยุกตใชงาน
ระบบดูดความชื้น การใชระบบดูดความช้ืนรวมกับระบบปรับอากาศและศักยภาพการประหยัดพลังงาน 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. 
 
624 654 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน     3(3-0-6) 

(Passive Building Design) 
 กลยุทธการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืนสําหรับอาคาร การใชแสงธรรมชาติในอาคาร อุปกรณ 
บังแดด การระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติและการไหลของอากาศภายในอาคาร ความสบายเชิงความรอน ความ
สบายทางสายตา การถายเทความรอนผานกรอบอาคาร การประยุกตใชงานสําหรับบานเรือนไทย การประยุกต 
ใชมานปรับแสงอัตโนมัติ 
  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. Applications for Thai-style buildings. Applications of 
automated blinds. 
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624 655   การถายเทความรอนขั้นสงู       3(3-0-6) 
  (Advanced Heat Transfer) 

การนําความรอนในสภาวะคงตัวและไมคงตัว  การนําความรอนภายใตสภาวะคงตัว ไมคงตัว และ
แบบเปนคาบ  การถายเทมวลและการพาความรอนแบบอิสระและแบบบังคับจากพื้นผิวภายนอก  การพาความรอน
ของการไหลแบบราบเรียบและแบบปนปวน การถายเทความรอนของของไหลสองสถานะ การถายเทความรอน
ขณะกลั่นตัวและขณะเดือด  เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนขนาดเล็ก การแผรังสีความรอนของวัตถุดํา  การ
แลกเปลี่ยนการแผรังสีความรอนระหวางพื้นผิวไมเทา อุปกรณการแผรังสี  การคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับการนํา
ความรอน การพาความรอน และการแผรังสีความรอน  เรื่องเฉพาะทางดานการนํา การพา และการแผรังสีความ
รอน  การประยุกตใชในงานออกแบบระบบความรอน 
  Steady and unsteady states heat conduction. Heat conduction in steady, 
unsteady, and periodic states. 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 heat system design. 
 
624 661 ระเบียบวิธวีิจัยทางวิศวกรรมพลงังาน     3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Energy Engineering) 
  หลักการและตัวอยางของงานวิจัย ขั้นตอนการทํางานวิจัยอยางเปนระบบและความสําคัญของแต
ละข้ันตอนที่มีผลตอความสําเร็จของงานวิจัย การกําหนดหัวขอ การออกแบบวิธีวิจัย การเขียนขอเสนองานวิจัย การ
ออกแบบการทดลอง แนะนําเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม การจัดเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณสถิติเพื่อการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย  เทคนิคการนําเสนองานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย 
  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. 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

29

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

สถาปตยกรรมของระบบสมองกลฝงตัว  อุปกรณและเครื่องมือสําหรับพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว 
หลักการสําหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว การประยุกตระบบสมองกลฝงตัวในงานวิศวกรรม หลักการพัฒนา
ระบบสมองกลฝงตัวขั้นสูง 

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. 
 
624 665 เทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเสนใยแกวนาํแสง     3(3-0-6) 
  (Fiber Optic Sensor Technology) 

หลักการของเทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเสนใยแกวนําแสง หลักการดานแสงและอุปกรณทางแสง 
การประยุกตใชตัวตรวจจับชนิดเสนใยแกวนําแสงในงานอุตสาหกรรม ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีตัวตรวจจับชนดิ
เสนใยแกวนําแสง เทคโนโลยีเลเซอร 

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 การวัดและเครือ่งมอืวัด       3(3-0-6) 
  (Measurement and Instrumentation) 

หลักการของเครื่องมือวัดและการวัด คุณลักษณะทางดานเทคนิคของเครื่องมือวัด ความไวความ
ถูกตอง และความไมแนนอน การประยุกตใชการวิเคราะหทางสถิติและปรับปรุงขอมูล หลักการทํางานของ 
เครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ ทั้งทางกลและไฟฟา การวัดเชิงกลและไฟฟา การไดมาและการเก็บขอมูล 

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. 
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624 667 การควบคุมอัตโนมัติ       3(3-0-6) 
  (Automatic Control) 
  หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองของช้ินสวนควบคุมเชิงเสน
เสถียรภาพของระบบปอนกลับเชิงเสน การวิเคราะหและออกแบบในโดเมนเวลา การตอบสนองเชิงความถ่ี 
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. 
 

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

เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหมๆ ในดานวิศวกรรมพลังงาน 
  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 

เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหมๆ ในดานวิศวกรรมพลังงานและมีเนื้อหา 
ไมซ้ําซอนกับรายวิชา 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. 
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624 691  สัมมนาสาํหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา    1*(0-2-1)  
  (Seminar for Graduate Students) 
 เงือ่นไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 

การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานวิจัยในหัวขอดาน
วิศวกรรมพลังงานที่นาสนใจในปจจุบัน เทคโนโลยีข้ันสูงในการจัดการพลังงานในอาคาร การสรางแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตรพลังงานและการวิเคราะหทางนโยบาย การแปลงพลังงานชีวภาพ การทําความเย็นข้ันสูงและการทํา
ความเย็นต่ํากวาจุดเยือกแข็ง วิธีการออกแบบและการใชงานพลังงานแสงอาทิตย แหลงพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน 
เมคคาทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

Literature Review. Research methodology. Report writing. Research presentation 
on a topic of current 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. 
 
624 693 วิทยานิพนธ  มีคาเทียบเทา 36    หนวยกิต 
 (Thesis) 

วิชาบงัคับกอน : 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
               และ 624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

 เงือ่นไข : โดยความเห็นชอบของภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
  งานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภายใตการควบคุมของอาจารยทีป่รึกษา 
  Research in the field of energy engineering under the supervision of an advisor. 
 
624 694 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต
 (Thesis) 
 วิชาบงัคับกอน : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
 เงือ่นไข : โดยความเห็นชอบของภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
  งานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภายใตการควบคุมของอาจารยทีป่รึกษา 
  Research in the field of energy engineering under the supervision of an advisor. 
 
 
 
 
 
 
 *นักศกึษาตองลงทะเบียน โดยไมนบัหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และไดผลการศึกษาเปน S 
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624 695     การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลงังาน     3(3-0-6) 
  (Special Study in Energy Engineering) 
   การศึกษาเชิงลึกในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังานในหัวขอที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ 
   In-depth study in the field of energy engineering on a topic related to the thesis. 
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3.2 ชือ่ สกลุ เลขประจาํตวัประชาชน ตําแหนง และคุณวฒิุของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจาํหลักสูตร 
 

 ลําดับ 
ตําแหนง ชือ่ สกุล 

หมายเลขประจําตวั
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล  
เขตเจนการ 
3-1022-01676-85-6 

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

3 3 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กษมา  
ศิริสมบูรณ  
3-1020-01011-94-0 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาต ิ
สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2551)  
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบรุี (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540) 

3 3 

3. ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร 
5-1306-00016-87-1 

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

3 3 
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 ลําดับ 
ตําแหนง ชือ่ สกุล 

หมายเลขประจําตวั
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาโรช  
พูลเทพ 
3-7099-00461-14-1 

Ph.D. (Optoelectronics 
Engineering) 
Institut National 
Polytechnique de Toulouse, 
Universitaire’ de Toulouse, 
France (2008) 
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม
และเครือ่งมอืวัด) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบรุี (2545) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)  
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา
พระนครเหนอื (2541) 

3 3 

5. อาจารย ดร.กิตติศักดิ ์
คูวรัญู 
3-1021-00940-48-5 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่งกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบรุี (2543) 

3 3 
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3.2.2 อาจารยประจาํ 

ลําดับ 
ตําแหนง ชือ่ สกลุ 

หมายเลขประจําตวั
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรงุ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล  
เขตเจนการ 
3-1022-01676-85-6 

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

3 3 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กษมา  
ศิริสมบูรณ  
3-1020-01011-94-0 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(2551) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 
(2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540) 

3 3 

3. ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ธีระศักดิ์  หุดากร 
5-1306-00016-87-1 

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

3 3 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาโรช  
พูลเทพ 
3-7099-00461-14-1 

Ph.D. (Optoelectronics Engineering) 
Institut National Polytechnique de 
Toulouse,  Universitaire’ de Toulouse, 
France (2008) 
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 
(2545) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)  
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(2541) 

3 3 
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ลําดับ 
ตําแหนง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

5. อาจารย ดร.กิตติศักดิ ์
คูวรัญู 
3-1021-00940-48-5 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 
(2543) 

3 3 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
นิติพงศ  โสภณพงศพิพัฒน 
3-1014-02355-75-4 

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

3 3 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ธิบดินทร  แสงสวาง 
3-5399-00253-61-1 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 
(2553) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 
(2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2538) 

3 3 

8. อาจารย ดร.ณัฐ 
ธัชยะพงษ 
3-6399-00091-51-4 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2555) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548) 

3 3 
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ลําดับ 
ตําแหนง ชือ่ สกุล 

หมายเลขประจําตวั
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

9. 
 

 

อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ    
ธาราวดี 
1-4899-00004-21-8   
 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล การผลิต)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2549) 

3 3 

10. อาจารย ดร.ปรเมศร  
อารมยด ี
3-1017-01458-01-6 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาธรรมศาสตร  (2555) 
M.Eng. (Mechanical Engineering) University 
of New South Wales, Australia (2006) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาธรรมศาสตร (2548) 

3 3 

11. อาจารย ดร.วรีะนุช   
อินทะกันฑ 
3-5101-00150-77-2 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2556) 
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2552) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยแมโจ (2549) 

3 3 



มคอ. 2 

 

38

3.2.3 อาจารยพิเศษ 
 

 ลําดับ  ตําแหนง ชือ่-สกุล คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ  ฤทธ์ิเดช ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2545) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2540) 
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเทเวศร 
(2531) 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนันท   
เจริญสวรรค 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2545) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2541) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2538) 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร   
อัศวมาศบันลือ 

Ph.D. (Civil Engineering) University of 
Colorado, USA (2000) 
M.S. (Mechanical Engineering), George 
Washington University, USA (1996) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2536) 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรศิษฐ  ตรูทัศนวินท Ph.D. (Mechanical Engineering) Purdue 
University, USA (2006) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(2538) 
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 ลําดับ  ตําแหนง ชือ่-สกุล คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพฒัน   
ชัยวิวัฒนวรกุล 

D.Eng. (Energy Technology)  
Asian Institute of Technology, Thailand 
(2007) 
M.Eng. (Energy Technology)  
Asian Institute of Technology, Thailand 
(1998) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2537) 

6. อาจารย ดร.รัชดาภรณ  แกวกล่ํา ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาธรรมศาสตร (2552)  
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั (2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั (2542) 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
  ไมมี 
  

5.  ขอกาํหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 คาํอธิบายโดยยอ 
  เนื่องมาจากการที่หลักสูตรมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาในดานวิศวกรรมเครื่องกลและ
พลังงานของประเทศไทยใหมีความกาวหนา ตลอดจนมีการนําความรูที่ไดมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับความ
ตองการของประเทศ โดยเฉพาะเพื่อลดการนําเขาและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันทางดานเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการนําไปสูการเปนสังคมฐานความรูในอนาคต ดังนั้นจึง
กําหนดใหนักศึกษาทุกแผนการศึกษาตองทํางานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภายใตการควบคุมของอาจารย
ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาทั้ง แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ทุกคนตองทําวิทยานิพนธทั้งน้ี ผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ 
เสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐาน ใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอ และมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) เพื่อเปนการยืนยันถึงมาตรฐานของงานวิจัย 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  มาตรฐานผลการเรียนรูในการทํางานวิจัยในระดับปริญญาโทมุงเนนการเรียนรูทั้ง 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3 ชวงเวลา 
  แผน ก แบบ ก 1 เริ่มตัง้แต ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  แผน ก แบบ ก 2 เริ่มตัง้แต ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 5.4 จาํนวนหนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต  
  แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต  
 5.5 การเตรียมการ 
  1. มีการกําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกแผนการศึกษาเรียนรายวิชาระเบียบวิธี วิจัยทาง
วิศวกรรมพลังงาน และรายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับแผน ก แบบ ก 2 จะตองศึกษา
รายวิชาบังคับทุกรายวิชากอนที่จะขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  
  2. มีการจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และควบคุมใหจํานวนและคุณวุฒิประสบการณของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

1. การสอบการนําเสนอวิทยานิพนธ 
2. ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐาน ใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอ และมีรายงาน
การประชุม (Proceedings)  
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หมวดท่ี 4.  ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 เพื่อใหมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีความสามารถเ ชิงลึก และมีประสบการณ 
ในการนําผลงานวิจัยไปบูรณาการรวมกับการใหบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไป ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 
ในหลักสูตรจึงกําหนดใหมีแขนงวิชาการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน แขนงวิชาเชื้อเพลิงชีวมวล แขนงวิชา
ระบบพลังงานในอาคาร แขนงวิชาการเผาไหมและระบบเชิงอุณหภาพ แขนงวิชาพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 
ข้ันสูง และแขนงวิชาระบบฝงตัวทางกล โดยนักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาในแขนงใดแขนงหนึ่งเพียงแขนง
เดียว และตองเปนแขนงวิชาที่สอดคลองกับหัวขอวิจัยของนักศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรยังจัดใหมีหองวิจัยเฉพาะ
ดาน ไดแก หองวิจัยนวัตกรรมเช้ือเพลิงและพลังงาน หองวิจัยทางความรอน หองวิจัยเชื้อเพลิงการเผาไหมและการ
ควบคุมมลพิษ หองวิจัยระบบพลังงานในอาคาร หองวิจัยระบบฝงตัวทางกล และหองวิจัยปฏิบัติการวิจัยกลศาสตร
ความรอนและของไหลเ พื่อทําหนาที่ควบคุมงานวิจัยของนักศึกษาใหมีคุณภาพสูง และทําหนาที่รวบรวมงานวิจัย
ของนักศึกษา เพื่อนํามาดําเนินการใหบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไป ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม โดยกําหนดให
นักศึกษาในหลักสูตรมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการเปนประจําทุกป นอกจากน้ี เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ
ในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จึงกําหนดใหนักศึกษาตองมีบทความตีพิมพใน
วารสารหรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เปนเงื่อนไขการจบการศึกษา สรุปคุณลักษณะพิเศษ และกลยุทธใน
การบริหารหลักสูตรเปนดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มหาบัณฑิตความสามารถเชิงลึกในสาขาวิชาที่
ตนเองทําวิจัย 

1. จัดใหนักศึกษาเรียนแขนงวิชาที่สอดคลองกบัหัวขอ
วิจัย 

2. มหาบัณฑิตมปีระสบการณในการนํา
ผลงานวิจัยไปบรูณาการรวมกบัการใหบริการ
วิชาการแกบุคคลทั่วไป ชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรม 

2. จัดใหมีหองวิจัยเฉพาะดานทําหนาที่รวบรวมงานวิจัย
ของนักศึกษา เพื่อนํามาดําเนินการใหบริการวิชาการแก
บุคคลทั่วไป ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม โดยกําหนดให
นักศึกษาในหลักสูตรมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ
เปนประจําทุกป 

3. มหาบัณฑิตมปีระสบการณในการเขียนและ
นําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

3. กําหนดใหนักศึกษาตองมีบทความตีพิมพในวารสาร 
หรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เปนเงื่อนไขการจบ
การศึกษา 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
  2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปญหาที่เกิดข้ึน  
 (2) สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนอง
ปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่
ไดรับผลกระทบ  
 (3) ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุน
อยางจริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอ
ตนเองและผูอื่น  
 (4) แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
(2) ปลูกฝงความมีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย ผานทางการ

บานหรืองานที่ไดมอบหมายใหกับนักศึกษา 
(3) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธ0รรม 
(4) การยกตัวอยางกรณีศึกษา 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ความตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่

มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 
(2) การไมทุจริตในการสอบ 
(3) ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
(4) ความสนใจและพัฒนาการในการเรียน 
 

  2.2  ความรู 
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

 (1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ  
 (2) มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือ
กลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา  
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 (3) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบขอบังคับที่
ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 (1) การบรรยาย 
 (2) การฝกปฏิบัติ 
 (3) การมอบหมายใหทําแบบฝกหัด 
 (4) การยกตัวอยางกรณีศึกษา 
 (5) การสัมมนา/การอภิปรายกลุม 
 (6) การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 (7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 (1) การทดสอบยอย 
 (2) การสอบกลางภาค 
 (3) การสอบปลายภาค 
 (4) การนําเสนองานในชั้นเรียน 
 (5) การบานหรือรายงานที่มอบหมายใหนักศึกษา 
  2.3   ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 (1) ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา 
 (2) สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถ
สังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูร
ณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง 
 (3) วิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุป
และขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิค
การวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 (1) การบรรยาย 
 (2) การฝกปฏิบัติ 
 (3) การมอบหมายใหทําแบบฝกหัด 
 (4) การยกตัวอยางกรณีศึกษา 
 (5) การสัมมนา/การอภิปรายกลุม 
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 (6) การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 (7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การทดสอบยอย 
(2) การสอบกลางภาค 
(3) การสอบปลายภาค 
(4) การนําเสนองานในชั้นเรียน 
(5) การบานหรือรายงานที่มอบหมายใหนักศึกษา 

  2.4   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1   ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซบัซอน หรือความยุงยากระดับสงูทางวิชาชีพไดดวย

ตนเองสามารถประเมินตนเองได รวมทัง้วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง
ได  

 (2) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ใน
การจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ 

 (3) แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

 
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 
 (1) การมอบหมายงานกลุม 
 (2) การมอบหมายงานรายบุคคล 
 (3) การสัมมนา/การอภิปรายกลุม 
 (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 (5) การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) การนําเสนอผลงานในช้ันเรียน และการใหความสนใจในขณะที่ผูอื่นนําเสนอ

ผลงาน   
(2) การกลาวแสดงความคิดเห็นตองานของผูอื่น  
(3) ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย 
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  2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 (1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา

ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ  
 (2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งใน

วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ 

 
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) การบรรยาย 
 (2) การฝกปฏิบัติ 
 (3) การสัมมนา/การอภิปรายกลุม 
 (4) การทําแบบฝกหัด 
 (5) การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 (6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 (7) การยกตัวอยางกรณีศึกษา 
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) การทดสอบยอย 
 (2) การสอบกลางภาค 
 (3) การสอบปลายภาค 
 (4) การนําเสนองานในชั้นเรียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย

รูปแบบและวิธีการ 
 (5) การบานหรือรายงานที่มอบหมายใหนักศึกษา 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้  
   คุณธรรม จริยธรรม 
  (1) สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น  
  (2) สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปญหา
เหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับ
ผลกระทบ  
  (3) ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจัง
ใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและ
ผูอื่น  
  (4) แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางข้ึน 
 
   ความรู 
 (1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 (2) มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชา
เฉพาะในระดับแนวหนา  
 (3) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวจิยั
ในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูใน
สภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
   ทักษะทางปญญา 
 (1) ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา 
 (2) สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและ
ใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับ
องคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง 
 (3) วิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการ
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วิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย 
และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 
 
   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
สามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได  
 (2) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอ
โตแยงและปญหาตาง ๆ 
 (3) แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

 
   ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ  
   (2) สามารถสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกบักลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่ง
ตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทัง้วิทยานิพนธหรอืโครงการคนควาที่สําคัญ 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
ความรบัผิดชอบหลัก                              ความรบัผิดชอบรอง   

    
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

624 601 คณิตศาสตรข้ันสูงสําหรับ 
             วิศวกรรมพลังงาน 

               

624 604  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
              ขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม 

               

624 621  พลศาสตรของไหล 
             เชิงคํานวณ 

               

624 622  วิศวกรรมฟลูอิไดเซชั่น                

624 623 กลศาสตรของไหลขั้นสูง                

624 632  วิศวกรรมพลังงาน    
             แสงอาทิตยขั้นสูง 

               

624 633  การอนุรักษและการจัด    
             การพลังงาน 

               

624 635  เทคโนโลยีทอความรอน                

624 636  แหลงพลังงานทดแทน  และ   
เทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

624 641  การจัดการพลังงาน 
             ในอาคาร 

               

624 642  การเผาไหมและการ   
             ควบคุมการปลอยมลพิษ 

               

624 645  การออกแบบระบบ   
             พลังงาน   

               

624 646  การออกแบบเครื่อง 
             แลกเปล่ียนความรอน 

               

624 647 การเดือด และ การไหล 
            สองสถานะ   

               

624 648  วิศวกรรมการเผาไหม                

624 649  เทคโนโลยีการแปรสภาพ 
             ชีวมวล 

               

624 652  แบบจําลองทาง    
            คอมพิวเตอรสําหรับอาคาร 

               

624 653 การดูดความชืน้สําหรับอาคาร                

624 654  การออกแบบอาคาร 
             ประหยัดพลังงาน 

               

624 655 การถายเทความรอนขั้นสูง                
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

624 661  ระเบียบวิธีวิจัยทาง   
              วิศวกรรมพลังงาน 

               

624 664  ระบบสมองกลฝงตัว                

624 665  เทคโ นโลยีตัวตรวจจับ 
             ชนิดเสนใยแกวนําแสง 

               

624 666  การวัดและเครื่องมือวัด                

624 667  การควบคุมอัตโนมัติ                

624 671  เร่ืองคัดเฉพาะทาง  
             วิศวกรรมพลังงาน 1 

               

624 672  เร่ืองคัดเฉพาะทาง  
             วิศวกรรมพลังงาน 2 

               

624 691  สัมมนาสําหรับนักศึกษา   
             ระดับบัณฑิตศึกษา 

               

624 693  วิทยานิพนธ                

624 694  วิทยานิพนธ                

624 695  การศึกษาพิเศษทาง 
             วิศวกรรมพลังงาน 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

กําหนดใหมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูแตละรายวิชาดําเนินการ ดังน้ี 
   (1) มีการประชุมพิจารณาขอสอบโดยที่ประชุมหลักสูตร ซึ่งจะรวมกันพิจารณาความถูกตองชัดเจน

ของขอสอบ ความเหมาะสมของปริมาณขอสอบและเวลาสอบ ตลอดจนความครอบคลุมผลการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค 

  (2) มีการนําเกรด/คะแนน ของนักศึกษาเขาพิจารณาในที่ประชุมภาควิชาและที่ประชุมหลักสูตร 
   (3) มีการประกาศคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนเก็บเพื่อใหนักศึกษาทราบและตรวจสอบความ

ถูกตอง 
   (4) นักศึกษามีสิทธ์ิในการขอทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ โดยขอดูคะแนนตามระเบียบที่คณะวิชากําหนด 
   (5)   การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  จัดใหมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เพื่อนํา
ผลที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
   (1) สํารวจภาวะการไดงานทําของมหาบัณฑิต 
       (2) สํารวจความเห็นของผูใชมหาบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในชวงระยะเวลาตาง ๆ  
  (3) สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่มหาบัณฑิตเขาศึกษาตอ เพื่อประเมินความพึงพอใจในดาน
ความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเขาศึกษาตอในระดับปริญญาที่
สูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 
  (4) สํารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต และ
เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 
  (5) รวบรวมผลการสํารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผูใชมหาบัณฑิต เพื่อใชในการปรับปรุง
หลักสูตร 

 (6)  มีผูทรงคุณวุฒิรวมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 หมวดท่ี 7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก) และขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผูสําเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 3.1 มีระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษา 
 3.2 ไดศึกษารายวิชาตางๆ จําแนกตามแผนการศึกษา ดังน้ี 
 แผน ก แบบ ก 1 
  ไดศึกษารายวิชาตางๆ และไดหนวยกิตรวมครบถวน เปนจํานวน 36 หนวยกิต ประกอบดวย  
   รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน      3*       หนวยกิต 
   รายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  1* หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)    36 หนวยกิต 
  รวมหนวยกิต ตลอดหลกัสูตร    36 หนวยกิต 
 

 นักศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ตองสอบผานการสอบประมวลความรอบรู (ทั้งขอเขียนและปากเปลา) 
เสนอวิทยานิพนธ สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณซึ่งผานการอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแลว โดยผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพ 
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐาน ใชภาษาอังกฤษใน
การนําเสนอ และมีรายงานการประชุม (Proceedings) นอกจากนี้ นักศึกษาในแผนนี้ทุกคนตองลงทะเบียน 
รายวิชา 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน และรายวิชา 624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยจะตองผานการประเมินผลการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก) และ
ขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 แผน ก แบบ ก 2 
  ไดศึกษารายวิชาตางๆ และไดหนวยกิตรวมครบถวน เปนจํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
ประกอบดวย 
   วิชาบังคับ      12 หนวยกิต 
   วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา    12 หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)    12 หนวยกิต 
   รายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  1* หนวยกิต 
   รวมหนวยกิต ตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา   36 หนวยกิต 
 

 นักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 เสนอวิทยานิพนธ สอบผาน
การสอบปากเปลาข้ันสุดทาย และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณซึ่งผานการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแลว โดย
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรืออยางนอยสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐาน ใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอ และมีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) 
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 3.3 ไดระดับไมต่ํากวา B หรือ ได S ในรายวิชาบังคับ และไดระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาเลือก 
 3.4 ได S ในการสอบภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนการสอบภาษาตางประเทศ ทั้งนี้ใหเปนไป 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 32 และ/หรือที่มี 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก) และขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 3.5 มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก) และขอกําหนดเพิ่มเติมของ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3.6 นักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง 
โดยตองทําความรูจักวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน 
เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุป
เปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฎเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย  
   
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
  (1) มีการปฐมนิเทศและใหคําแนะนําแกอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 
  (2)  สนับสนุนเงินทุนสําหรับอาจารยใหม เพื่อสงเสริมใหมีการทําวิจัยและพัฒนางานวิจัยในสาขาที่ตน
ชํานาญ  
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
  (2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและการวัดประเมินผลให
ทันสมัย 
  (3) สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง 
  (4) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
  (1) สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม 
  (2) สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนดานการศึกษาตอ  ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ 
  (3) กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  (4) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหมีความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชา 

      (5)   จัดสรรงบประมาณสําหรบัทําการวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร   
 บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาที่คณะฯ แตงตั้ง และมีคณะกรรมการ
ประจําคณะเปนผูกํากับดูแล ใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายการปฏิบัติแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โดยมีการดําเนินการภายในระยะเวลา 5 ป  

 

เปาหมาย การดําเนนิการ การประเมินผล 
1. มีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชา
เปนผูดูแลรบัผิดชอบ
หลักสูตร 

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําสาขาวิชา 

ประเมินจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร
ประจําสาขาวิชา 

2. หลักสูตรมีคุณภาพและ
มาตรฐานไมตํ่ากวาเกณฑ
ที่ สกอ. กําหนด 

1. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเปนผูมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

2. กําหนดใหมจีํานวนคณาจารยไม
นอยกวาเกณฑมาตรฐาน 

3. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนมี
ตําแหนงทางวิชาการและ/หรือเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ 
ประสบการณ และการพฒันา
อบรม 
 

3. หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

1.  มีการสํารวจความเห็นของผูใช
บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจ
บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาและเขา
ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
ในชวงระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 
ปที่ 5 เปนตน 

2.  มีการสํารวจความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง
ของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทัง้สาขา 
อื่นๆ ท่ีกําหนดในหลกัสูตรที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต และเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับปรงุ
หลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

3. ปรับปรงุหลักสูตร 

1. ผลการสํารวจความเห็นของ
ผูใชบัณฑิต 

2. ผลการสํารวจความพงึพอใจ
ของบัณฑิตที่ไปประกอบ
อาชีพ 
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เปาหมาย การดําเนนิการ การประเมินผล 
4. นักศึกษาไดรับการสนับสนุนให
ทําการศึกษาและทํางานวิจัยในเชิง
บู รณาการตลอดจนไดรั บกา ร
พัฒนาทักษะในดานการนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

ดูแลและควบคุมการศึกษาและ
ง า น วิ จั ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  โ ด ย
คณาจารยที่มีความเช่ียวชาญใน
ดานตางๆ ที่ เกี่ยวกับวิศวกรรม 
เครื่องกลและพลังงาน 

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
การวิจัยของนักศึกษา ไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ 
สิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
ที่มีมาตรฐาน ใชภาษาอังกฤษใน
การนําเสนอ และมีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) 

5.  กา รสอบวิ ทยานิพนธ  ขอ ง
นั กศึกษา มีม าตรฐาน  เ ป นที่
ยอมรับในสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน 

ใชระบบกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
ซึ่ ง ส ว น ห นึ่ ง ป ร ะ ก อ บ  ด ว ย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
เพื่อใหผลงานวิจัยของนักศึกษา
เปนที่ยอมรับ 

มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบนั
รวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
  2.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อ
ทรัพยากรการเรียนการสอนใหเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและ
สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
  2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
  คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคนดังนี้ 
   (1) หนังสือและตํารา  จํานวนประมาณ 2,080 เลม  
   (2) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7 ฐานขอมูล  
 
  สวนระดับภาควิชาก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ ดังน้ี 
   (1) หนังสือและตํารา    จํานวน 600 เลม 
   (2) ครุภัณฑทางดานวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 65 รายการ 
  (3) หองวิจัยเฉพาะทาง จํานวน 7 หอง ไดแก หองวิจัยนวัตกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน หองวิจัยทาง
ความรอน หองวิจัยเชื้อเพลิงการเผาไหมและการควบคุมมลพิษ หองวิจัยระบบพลังงานในอาคาร หองวิจัยระบบ 
ฝงตัวทางกล หองวิจัยปฏิบัติการวิจัยกลศาสตรความรอนและของไหล และหองวิจัยศูนยธุรกิจวิศวกรรม 
   (4)   หองคอมพิวเตอรขนาด 60 ที่น่ัง จํานวน 2 หอง และหองคอมพิวเตอรขนาด 30 ที่น่ัง  
จํานวน 1 หอง  
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  2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  (1) ภาควิชาฯ มีการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 
  (2) ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อและตําราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบตอภาควิชาฯ 
  (3) คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซ้ือตําราและสื่อตาง ๆ 
  (4) ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือและตําราที่เกี่ยวของ 
  (5) ติดตามความตองการและการใชทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
 
  2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการภาควิชารวมกันประเมินความเพียงพอและความตองการใชทรัพยากรของอาจารยและ
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

เปาหมาย การดําเนนิการ การประเมินผล 
1. หองเรียนและ

หองปฏิบัติการเพียงพอตอ
ความตองการของอาจารย
และนักศึกษา 

จัดหองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ 
ใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ผลสํารวจความพงึพอใจของ
อาจารยและนักศึกษาเกี่ยวกับ
หองเรียนและหองปฏิบัติการ 

2. หนังสือ ตํารา และวารสาร
มีเพียงพอตอความตองการ
ของอาจารยและนักศึกษา 

จัดหาหนงัสือ ตํารา และวารสารทั้งจาก
งบประมาณประจําปสนับสนุนจากรัฐฯ 
และเงินรายไดของคณะตลอดจน
ประสานงานกบัทางหองสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกบัหนังสือ ตํารา และ
วารสาร ที่ตองการใหจัดหาเพิม่เตมิ 

ผลสํารวจความพงึพอใจของ
อาจารยและนักศึกษาเกี่ยวกับ
หนังสือ ตํารา และวารสาร 

3. มีชองทางการเรียนรูที่
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนทัง้
การศึกษาในหองเรียน  
นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูดวยตนเองอยาง
มีประสิทธิภาพ 

จัดใหมเีครือขายและศูนยเรียนรูที่
นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเตมิ
ไดดวยตนเองดวยจํานวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 

ผลสํารวจความพงึพอใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการใหบรกิาร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

58

3. การบริหารคณาจารย  
  3.1 การรับอาจารยใหม  
  (1)  อาจารยใหมตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมต่ํากวาระดับปริญญาโทที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และครอบคลุมวิชาที่เปดสอน 
  (2)  การรับอาจารยใหมตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยศิลปากร และของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนตองประชุมรวมกัน ดังน้ี 
  (1)  วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลกอนเปดภาคการศึกษา 
  (2)  ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
  (3)  ใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา 
  (4)  เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
  3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  คณะกําหนดนโยบายการเชิญอาจารยพิเศษ ดังนี้ 
  (1) ตองเปนผูมีประสบการณตรงและมีความเชี่ยวชาญพิเศษ  หรือมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา 
ปริญญาโทตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (2) จํานวนช่ัวโมงสอนของอาจารยพิเศษไมเกินกึ่งหนึ่งของคณาจารยประจําในหลักสูตร 
  (3) ใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตองมีคุณวุฒิที่ไดรับการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
  4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
   (1)  จัดใหมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการ พรอมจัดอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียม
หองปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ และมีการอบรมชางเทคนิคเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ
สนับสนุนการสอน 
 (2)  จัดใหบุคลากรฝกการทําวิจัยรวมกับอาจารย 
 (3)  ภาควิชาฯ สนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง กําหนดคาตอบแทน
บุคลากรตามปริมาณผลงานที่ทําจริง 
 (4)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษา ฝกอบรม สัมมนาวิชาการและดูงาน 
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
  5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา 
  (1)  คณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน พรอมกําหนดบทบาทหนาที่ 
  (2)  อาจารยที่ปรึกษาทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา พรอมจัดทําตารางการทํางานติดไวหนา
หองทํางานและในเว็บไซตของคณะ 
  (3)  จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม เพื่อใหคําแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 
  5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบใน
การสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได  
 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 (1)  จัดใหมีการสํารวจความตองการกําลังคนในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพื่อนํามาใชประกอบใน
การวางแผนการรับนักศึกษา 
  (2)  จัดใหมีการสํารวจอัตราการไดงานทํา/การศึกษาตอของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ป หลงัสําเรจ็
การศึกษา 
  (3)  จัดใหมีการสํารวจอัตราการไดงานทําตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ป หลงัสําเรจ็การศึกษา 
 (4)   จัดใหมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตตอคุณภาพมหาบัณฑิตในภาพรวม ใน
ระยะเวลา 1 ป  หลังสําเรจ็การศึกษา เพื่อนํามาใชประกอบการปรับปรงุหลักสูตร
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7. ตัวบงชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบงชี้:กระบวนการ 
 เกณฑมาตรฐาน:ระดับ 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดาํเนินงาน 
ป 

2558 
ป 

2559 
ป 

2560 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา 

X X X 

 (4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ทีก่ําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 X X 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการปฐมนเิทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 

X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดาํเนินงาน 
ป 

2558 
ป 

2559 
ป 

2560 
(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี 

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพการหลกัสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

 รวมตัวบงชี้บงัคับที่ตองมผีลการดําเนินการ (ขอที่ 1-5) 
(ตัว) ในแตละป 

5 5 5 

 รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป 9 11 12 

 
 เกณฑประเมิน 
  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้ 
  ตัวบง ช้ีบังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมายและมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผล
ดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้
รวมในแตละป 
 
 

ปการศึกษา หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2558 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 9 ตัว 
2559 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 11 ตัว 
2560 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 12 ตัว 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร  
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
  (1) ประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  (2) จัดใหมีการประเมินการสอนของแตละรายวิชาโดยนักศึกษา 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  (1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด 
  (2) ผลการประเมินจะจัดสงอาจารยผูสอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธการสอนตอไป 
  (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดสงให
อาจารยผูสอน และผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอน
ใหเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณปจจุบัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  คณะกําหนดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปการศึกษา เพื่อใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเปนไปตามมาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อ
ดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) วางแผนการประเมินอยางเปนระบบ 
  (2) ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นป และ
ผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน รวมทั้งผูใชบัณฑิต และผูเกี่ยวของอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่
นักศึกษาเขาศึกษาตอเปนตน 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป โดยองคประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑการประเมิน ใหเปนไปตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใน ฉบับปการศึกษา 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเปนระยะ ๆ  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสตูร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
  (1) อาจารยผูสอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ใหขอมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้นสิ้นสุด แลวปรับปรุงกลยุทธการเรียนการสอนตามความเหมาะสมใหแลวเสร็จในภาคการศึกษา/ป
การศึกษาถัดไป 
  (2) กรณีที่พบปญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งถือเปนการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กนอยที่ไมมีผลกระทบโครงสรางของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  สวนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเปนการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบตอโครงสรางของหลกัสตูร
จะทําทุก 5 ปเมื่อครบรอบระยะเวลาการใชหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชมหาบัณฑิต โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จําเปนในการปรับปรุง 
  (2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
  (3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 
        (4)  หลักสูตรที่ไดปรบัปรุงเสนอใหคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
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รายละเอียดการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) 

Master of Engineering (Energy Engineering) 
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
  ภาควิชาฯ ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และสํารวจความคิดเห็นของศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่มีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับ
ความตองการของผูมีสวนไดเสียของหลักสูตร โดยผลการดําเนินการสํารวจขอมูลเปนดังนี้ 
 
1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานในชวงป

การศึกษา 2553 - 2556 
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ประจาํปการศกึษา 

2553 - 2556 
นักศึกษา
ชั้นปที ่ ปที่เขา 

จํานวนนักศกึษา 
รับเขา  พนสภาพ จบการศึกษา  กําลังศึกษา 

แผน ผล คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
1. 2556 20 12 1 8.33 - - 11 91.67 
2 2555 20 9 5 55.56 - - 4 44.44 
3 2554 20 26 9 34.62 1 3.85 16 61.54 
4 2553 15 7 2 28.57 1 14.29 4 57.14 

รวม 54 17 17 31.48 2 3.70 35 64.81 
   
  จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาภาควิชาฯ ไดดําเนินการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน มาตั้งแตปการศึกษา 2553 จากขอมูลจํานวนนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2556 จํานวน
นักศึกษาที่รับเขามาทั้งสิ้นจํานวน 54 คน ซึ่ง ณ ปจจุบันมีนักศึกษาที่พนสภาพทั้งหมด 17 คน คิดเปนรอยละ 31.48 
นักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรฯ ทั้งหมด 2 คน คิดเปนรอยละ 3.70 และมีนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรฯ 
ทั้งหมด 35 คน คิดเปนรอยละ 64.81 
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ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ประจาํปการศกึษา 
2553 – 2556 (จําแนกตามประเภทการรับเขา และแผนการศึกษา) 

นักศึกษา
ชั้นปที ่

ปที่เขา จํานวนนักศกึษาจาํแนกตามประเภท
การรบัเขา 

จํานวนนักศกึษาจาํแนกตามแผนการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 
1 2556 2 10 - 12 - 
2 2555 9 - - 8 1 
3 2554 20 6 - 25 1 
4 2553 7 - - 5 2 

รวม 38 16 - 50 4 
   

 
 
 
 

รูปที่ 1 จํานวนนกัศกึษาจําแนกตามวิธีการรับเขาในปการศึกษา 2553-2556 
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จากตารางที่ 2 และ รูปที่ 1-2 จะเห็นไดวานักศึกษาสวนใหญที่ทําการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2556 เปนนักศึกษาภาคปกติจํานวน 38 คน คิด
เปนรอยละ 70.37 และเปนนักศึกษาภาคพิเศษจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 29.63 นักศึกษาที่ทําการศึกษาใน
หลักสูตรนี้สวนใหญเลือกที่จะศึกษาในแผนการศึกษา ก 2 ทั้งหมดจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 92.60 ซึ่งเปนแผน
ที่ตองทําวิทยานิพนธ ตามนโยบายของภาควิชาฯ และมหาวิทยาลัย ที่ตองการเนนการเรียนการสอนในแผนวิจัย ที่
เหลือจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.40        เลือกศึกษาในแผน ข ที่ตองทําสารนิพนธ  

 
  ภาพรวมของภาวะการมีงานทําของมหาบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดดําเนินการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน    มาตั้งแตปการศึกษา 2553 มีมหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรฯ นี้ แลวทั้งสิ้น จํานวน 2 คน ไดแก  

1. นายสนธิ วาราชนนท จบการศึกษาในปการศึกษา 2555 
2. นายวรสันต จันทรเสถียร จบการศึกษาในปการศึกษา 2556 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  

ปการศึกษาทีจ่บ มหาบัณฑิตที่จบการศึกษา 
มหาบัณฑิตที่มีงานทาํ 

จํานวน รอยละ 
2555 1 1 100.00 
2556 1 1 100.00 

จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวามหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานทุกคนมีงานทํา คิดเปนรอยละ 100.00 

รูปที่ 2 จํานวนนกัศกึษาจําแนกตามแผนการศึกษาในปการศึกษา 2553-2556 
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2. การสาํรวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน 

2.1 ขอมลูทั่วไปของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต 
      จากตารางที่ 4 ผูใชบัณฑิตที่ทําการสํารวจสวนใหญเปนหนวยงานของเอกชน คิดเปนรอยละ 

90.00 โดยมีผูปฏิบัติงาน 25 – 199 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.00 ตามดวยผูปฏิบัติงานต้ังแต 500 คน ขึ้นไป 
คิดเปนรอยละ 28.00 ซึ่งพนักงานมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 28.38 รองลงมาคือ วุฒิ ปวส. 
และวุฒิมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 20.27 และ 19.60 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 ขอมลูทัว่ไปของผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 
ตัวเลอืก (ขอคําตอบ) ความถี ่ รอยละ 

ประเภทของสถานประกอบการ   
1) หนวยงานของทางราชการ/รัฐบาล 0 0 
2) หนวยงานของรัฐบาลที่เปนรัฐวสิาหกจิ 1 2.00 
3) หนวยงานของเอกชน 45 90.00 
4) หนวยงานอื่นๆ 4 8.00 
ขนาดของสถานประกอบการ   
1) ผูปฏิบัติงานนอยกวา 25 คน 12 24.00 
2) ผูปฏิบัติงาน 25-199 คน 15 30.00 
3) ผูปฏิบัติงาน 200--499 คน 8 16.00 
4) ผูปฏิบัติงานตัง้แต 500 คน ขึ้นไป 14 28.00 
วุฒิการศึกษาของพนักงาน   
1) วุฒิมธัยมศึกษา 29 19.60 
2) วุฒิ ปวช. 22 14.87 
3) วุฒิ ปวส. 30 20.27 
4) วุฒิปริญญาตร ี 42 28.38 
5) วุฒิปริญญาโท 20 13.51 
6) วุฒิปริญญาเอก 5 3.38 

จํานวนทั้งหมด (N) N=50 100 
 

จากตารางที่ 5 พบวา โครงสรางและเน้ือหาสาระของหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
มากโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานโครงสรางหลักสูตร ในเรื่องของแผนการศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
เรียนรูของนักศึกษาตามหลักสูตร และดานเนื้อหาสาระของรายวิชา ในเรื่องของเนื้อหาสาระของรายวิชาทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติการเปนประโยชนตอวิชาชีพในอนาคต โดยมีคาเฉลี่ย 4.04 เทากัน รองลงมาคือ ในเรื่องของเน้ือหาสาระ
ของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรมีความทันสมัยและนาสนใจในการศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.00 และความพึงพอใจมากโดยมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานโครงสรางหลักสูตร ในเรื่องของการจัดรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรโดยภาควชิาฯ มคีวามชดัเจน
และเปนไปตามแผนการศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.87 
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ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (ดานโครงสราง และเน้ือหาสาระของหลักสูตร) 

คําถาม คาเฉลีย่ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ปรัชญาและจุดมุงหมายของหลักสูตร    
  1.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกบัปรัชญา
และจุดมุงหมายของหลกัสูตร 
 

3.91 0.55 พอใจมาก 

  1.2 หลักสูตรมุงพฒันาความสามารถทางวชิาชีพและ
ความตองการของสังคม 

3.93 0.65 พอใจมาก 

  1.3 หลักสูตรมุงพฒันาผูเรียนใหเกิดความรูในเชิง
ประยุกต 

3.93 0.61 พอใจมาก 

2. โครงสรางหลักสูตร    
  2.1 โครงสรางของหลักสูตรมคีวามสอดคลองกบั
วัตถปุระสงคของหลักสูตร 

3.96 
 

0.6 พอใจมาก 

  2.2 โครงสรางของหลักสูตรมคีวามเหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

3.89 
 

0.67 พอใจมาก 

  2.3 แผนการศึกษามคีวามเหมาะสมและสอดคลอง
กับการเรียนรูของนกัศึกษาตามหลักสูตร 

4.04 0.67 พอใจมาก 

  2.4 โครงสรางหลกัสูตรมคีวามทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของผูประกอบการและสงัคม 

3.89 0.71 พอใจมาก 

  2.5 การจัดรายวชิาตางๆ ของหลักสูตรโดยภาควชิาฯ 
มีความชัดเจนและเปนไปตามแผนการศึกษาในแตละ
ภาคการศึกษา 

3.87 0.58 พอใจมาก 

3. เนื้อหาสาระของรายวิชา    
  3.1 จํานวนรายวชิาบงัคบัเหมาะสมสาํหรับการวาง
พื้นฐานความรูที่จาํเปน 

3.87 0.65 พอใจมาก 

  3.2 จํานวนรายวชิาเลือกเหมาะสมสาํหรบัการหา
ความรูเพิ่มเติมตามความสนใจของผูเรียน 

3.87 0.69 พอใจมาก 

  3.3 เนื้อหาสาระของรายวิชาทั้งทฤษฎแีละ
ปฏบิัติการเปนประโยชนตอวชิาชพีในอนาคต 

4.04 0.67 พอใจมาก 

  3.4 เนื้อหาสาระของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรมี
ความทันสมัยและนาสนใจในการศึกษา 

4.00 0.73 พอใจมาก 
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จากตารางที่ 6 พบวาระดับความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ที่มีตอการดําเนินการของหลักสูตรอยูในระดับเห็น
ดวยมาก หากมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.27 รองลงมา 
คือ การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ มีคาเฉลี่ย 4.20 และคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 3.82 ในเรื่องของการจัด
กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพใหแกบัณฑิต 

 
ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตทีม่ีตอหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  

คําถาม คาเฉลีย่ 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีการบรูณาการงานวิจัยเขากบัการเรียนการสอน (เชน 
นําสวนหนึ่งของงานวิจัยมาเปนกรณศีึกษา, นาํงานวิจัยมา
เปนโจทยในการทาํโครงงานหรือวทิยานพินธ ฯลฯ) 

4.09 0.73 เห็นดวยมาก 

2. มีการบรูณาการงานบริการวชิาการแกชมุชนและสงัคม
เขากบัการเรียนการสอน (เชน นําสวนหนึ่งของโครงการ
บริการวชิาการมาเปนโจทยในการทาํโครงงานหรอื
วิทยานิพนธ.ฯลฯ) 

4.16 0.71 เห็นดวยมาก 

3. การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 4.20 0.73 เห็นดวยมาก 

4. กิจกรรมวชิาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค.(เชน กิจกรรมสงเสรมิทักษะดานภาษาอังกฤษ, 
การใหความรูเพิ่มเติมดานบัญชีและดานวศิวกรรม, การจัด
คายผูนาํ ฯลฯ) 

4.27 0.84 เห็นดวยมาก 

5. กิจกรรมกฬีาหรือการสงเสริมสขุภาพ (เชน มีชุมนมุ
กีฬา, มีการจัดการแขงขันกฬีาภายในภาควชิาฯ เปน
ประจาํทุกป ฯลฯ) 

3.82 0.81 เห็นดวยมาก 

6. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม (เชน 
โครงการวศิวะบําเพญ็, คายอาสาพฒันา, คายปลูกปา 
ฯลฯ) 

4.04 0.82 เห็นดวยมาก 

7. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (เชน การ
ประกาศเกียรติคุณ/มอบเกียรตบิัตรแกนักศกึษาที่
ประกอบคุณงามความด.ีฯลฯ) 

4.16 0.93 เห็นดวยมาก 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูใชบัณฑิตตอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
1) ผูใชบัณฑิตเห็นดวย หากหลักสูตรมีการสนับสนุนการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยใหความเห็นวา 

เปนเรื่องที่ดี ที่บัณฑิตจะไดรับความรูหรือประสบการณจากปญหาตางๆ ในงานวิจัย  มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณใหมๆ เพื่อพัฒนาตัวเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และการดูงานนอกสถานที่ 
นักศึกษาจะไดเห็นและเรียนรูของจริง ทําใหเปนแนวทางความรูในการนําไปใชประกอบอาชีพ และเพือ่
ไดนําประสบการณมาตอยอดทางความคิด 

2) ผูใชบัณฑิตเห็นดวย หากหลักสูตรมีการกําหนดหัวขอและขอบเขตของโครงงาน และวิทยานิพนธให
สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการปฏิบัติไดจริง โดยแสดงความคิดเห็นวา การทําวิจัยควรจะมี
ประโยชนใหแกผูที่ศึกษา สามารถนํามาตอยอดองคความรูและนํามาใชจริง หากมีการปฏบิตังิานจรงิจะ
ทําใหนักศึกษาเรียนรูไดมากขึ้น สามารถนํามาประยุกตและพัฒนาในการปฏิบัติได เนื่องจากยังมีการ
พัฒนาในเชิงประยุกตไมเพียงพอ สงผลใหนักศึกษาที่จบการศึกษาไมสามารถทํางานจริงได และยัง
แกไขปญหาจากการทํางานไมคลอง 

3) ผูใชบัณฑิตเห็นวารายวิชาที่ควรเพิ่มเติมในหลักสูตร คือ รายวิชาการบริหารจัดการ สวนผูใชบณัฑติจาก
นิคมอุตสาหกรรมอื่น รายวิชาการจัดการบริหารองคกรดานวิศวกรรม รายวิชาดานภาษาตางประเทศ 
และจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีความสามัคคีและเรียนรูการอยูรวมกันในการทํางาน รวมทั้งตองพัฒนา
วิธีการเรียนการสอนใหเกิดการคิด วิจารณ อภิปราย ถึงวัตถุประสงคของการเรียน การนําไปสูการ
ปฏิบัติจริง 

4) ผูใชบัณฑิตตองการใหภาควิชาฯ ทํางานวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการแกชุมชน และสังคมในเรื่อง
เกี่ยวกับพลังงาน เชน การประหยัด ลดตนทุนการใชพลังงาน พัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก 
และการจัดคายอาสาใหความรูแกชุมชน สังคม ในเรื่องความรูทั่วไปของพลังงาน เพื่อใหชุมชนไดทราบ
ถึงคุณคาของการใชพลังงาน 

5) ผูใชบัณฑิตเห็นดวยที่ภาควิชาฯ ใชระบบ E-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และอํานวยความสะดวกแกผูเรียน ซึ่งผูใชบัณฑิตไดแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวา หากนําระบบ E-Learning มาใชจะทําใหผูเรียนมีความสะดวก ทําใหมีผูเรียน
ตองการเรียนรูมากขึ้น และเปนการลดขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ สามารถเรียนรูไดดวย
ตัวเอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเองไดโดยไร
ขีดจํากัด แตจะขาดการวิจารณ อภิปราย ที่จะทําใหเกิดความหลากหลายทางแนวคิดและคนหา
แนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริงได 

6) ผูใชบัณฑิตตองการใหเนนการเรียนเพื่อการสื่อสาร เพิ่มหลักสูตรการฝกงานจริงเปนหลัก พัฒนา
หลักสูตรใหมีความทันสมัย และสงเสริมกิจกรรมที่สามารถดึงผูเรียนใหสนใจการเรียน นอกจากนั้นยัง
ตองการใหเนนทักษะดานภาษาในการสื่อสาร และเนนการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค เพื่อตอยอด
ความรูทางทฤษฎี 

7) ผูใชบัณฑิตมีความยินดีที่จะเขารวมในการกําหนดทิศทางหรือพัฒนาหลักสูตร เพื่อนําขอเสนอแนะทาง
องคกรหรือสิ่งที่องคกรตองการ ไปเสนอแนะ และใชในการปรับปรุงหลักสูตร 
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8) ผูใชบัณฑิตตองการเพิ่มเติมวิชาการปฏิบัติงานจริงใหมากขึ้น เพ่ือเอาความรูที่ไดไปใชในการแกปญหา
งานไดจริงในอนาคต รวมทั้งตองการเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษในหลักสูตร และมีการเผยแพรผลงาน
ของนักศึกษา นอกจากน้ีผูใชบัณฑิตไดเสนอแนะใหภาควิชาฯ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน โดยมีการ
เปรียบเทียบหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งหากจัดใหมีการเขาคายจริยธรรมเปนวิชาสุดทายของ
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดขัดเกลาจิตใจกอนทํางาน และเกิดความพรอมในการทํางานจะถือวาดีมาก 
 
ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีมีความพึงพอใจในระดับมากในดานโครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

และเห็นดวยกับการดําเนินการของหลักสูตร สวนความคิดเห็นตอแนวทางของหลักสูตรนั้น ผูใชบณัฑติมคีวามคดิเหน็
ทางบวก โดยผูใชบัณฑิตเห็นดวยหากหลักสูตรมีการสนับสนุนการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการกําหนดหัวขอ
และขอบเขตของวิทยานิพนธใหสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการปฏิบัติไดจริง และเห็นดวยที่ภาควิชาฯ ใช
ระบบ E-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และ
อํานวยความสะดวกแกผูเรียน นอกจากนั้นผูใชบัณฑิตมีความยินดีที่จะเขารวมในการกําหนดทิศทางหรือพัฒนา
หลักสูตร  

 
3. การสาํรวจความคิดเห็นของศิษยเกาและศิษยปจจุบันทีม่ตีอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมพลงังาน 
3.1 การสํารวจความพึงพอใจของศิษยเกา 

ศิษยเกาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมพลงังาน ณ ปจจบุันมี 2 คน      
โดยศิษยเกาไดแสดงความคิดเห็นตอหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมพลังงาน ดังน้ี 

1. เนื้อหาวิชาในภาพรวมดี แตการปฏิบัตจิริงจากวชิาบรรยายยังมีนอย จงึตองการใหมีการ
แบงทฤษฎี และปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น เพื่อเสรมิสรางทักษะของผูเรียนใหมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น 

2. จัดสรรรายวชิาใหเหมาะสมกับความชาํนาญของอาจารยผูสอน 
3. ตองการใหหวัขอในการทําวจิัยเปนความคิดริเริ่มจากนักศกึษา แตอยูในกรอบของระเบียบ

วิธวีจิัยมากกวาเปนการทาํวิจัยจากหัวขอโครงการของอาจารยผูสอน เพื่อความหลากหลายของงานวจิัย 
3.2 การสํารวจความคิดเห็นของศิษยปจจบุัน 

ภาควชิาฯ ไดดําเนินการสาํรวจความคิดเห็นของนักศกึษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตที่เปนศิษยปจจุบัน จาํนวน 14 คน ดังนี ้
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ตารางท่ี 7 คาความถี่ของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอที ่ คําถาม ตัวเลอืก ความถี่รอยละ 

1 เพศ  1) ชาย 
2) หญิง 

50.0 
50.0 

2 สายการเรียนที่จบ 1) วิทย-คณิต 100.0 
3 เกรดเฉลี่ยมัธยมปลาย 1) ≤ 1.99 

2) 2.00-2.49 
3) 2.50-2.99 
4) 3.00-3.49 
5) ≥ 3.50 

0 
14.3 
21.4 
57.1 
7.1 

4 ปจจุบันศึกษาอยูในชั้น
ป    

1) ชั้นปที่ 1 
2) ชั้นปที่ 3  

57.1 
42.9 

5 สถานะ 1) ภาคปกติ 
2) ภาคพิเศษ 

50.0 
50.0 

6 
 
 

 

เกรดเฉลี่ยปจจุบัน 1) ≤ 1.99 
2) 2.00-2.49 
3) 2.50-2.99 
4) 3.00-3.49 
5) ≥ 3.50 

0 
0 

14.3 
35.7 
50.0 

7 สายวชิาทีถ่นัด 1) สายวชิากลศาสตร 
2) สายวชิาอุณหพลศาสตรหรือพลังงาน 
3) สายวชิาวศิวกรรมควบคมุหรือแมคคาทรอนิกส 
4) อื่นๆ  

7.1 
57.1 
7.1 
28.6 

 
สวนความคิดเห็นของกลุมนกัศกึษาตัวอยางที่มีตอหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรม

พลังงาน โดยภาพรวมปรากฏผลดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของศิษยปจจุบันที่มีตอหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต 

คําถาม คาเฉลีย่ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ปรัชญาและจุดมุงหมาย  
1.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกบัปรัชญาและ
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

3.78 0.699 ระดับมาก 

1.2 หลักสูตรมุงพฒันาความสามารถทั้งวิชาชีพและ
ความตองการของสังคม 

4.00 0.679 ระดับมาก 

1.3 หลักสูตรมุงพฒันาผูเรียนใหเกิดความรูในเชงิ
ประยุกต 

4.35 0.633 ระดับมากทีสุ่ด 

2. โครงสรางหลักสูตร  
2.1 หลักสูตรมคีวามสอดคลองกบัวัตถปุระสงคของ
หลักสูตร 

4.07 0.615 ระดับมาก 

2.2 ระยะเวลาในการศึกษามคีวามเหมาะสม 3.85 0.770 ระดับมาก 
2.3 แผนการศึกษามคีวามเหมาะสมกบัการเรียนรู 3.92 0.730 ระดับมาก 
2.4 หลักสูตรสะทอนวสิัยทศันและพันธกิจของ
มหาวทิยาลัย 

3.85 0.770 ระดับมาก 

3. ดานเนื้อหาสาระของรายวชิา  
3.1 รายวิชาบังคับเหมาะสมกบัความรูที่นกัศกึษาจะ
นําไปใช 

4.07 0.828 ระดับมาก 

3.2 รายวิชาเลอืกสอดคลองกับความสนใจของนักศึกษา 3.78 0.892 ระดับมาก 
3.3 รายวิชาทั้งทฤษฎแีละปฏบิัติการเปนประโยชนตอ
วิชาชีพในอนาคต 

4.00 0.877 ระดับมาก 

3.4 เน้ือหาสาระของรายวิชาตางๆ ในหลกัสูตรมคีวาม
ทันสมัย 

4.00 0.784 ระดับมาก 

4. กระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
4.1 มีความชัดเจนในการจัดรายวิชาใหเปนไปตาม
แผนการศึกษา 

3.78 0.801 ระดับมาก 

4.2 การวัดผลการศึกษามคีวามโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 

4.28 0.913 ระดับมากทีสุ่ด 

4.3 การประเมินผลการเรียนดาํเนินการดวยวิธทีี่
หลากหลาย  

4.21 0.892 ระดับมากทีสุ่ด 

4.4 การเชญิวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 3.78 0.974 ระดับมาก 
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คําถาม คาเฉลีย่ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
4.5 การจัดใหมีระบบ e-learning ในการจัดการเรียน
การสอน 

3.85 1.099 ระดับมาก 

4.6 มีการบรูณาการงานบรกิารวชิาการแกชุมชนและ
สังคมเขากับการเรียนการสอน 

4.07 0.828 ระดับมาก 

 
ตารางที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จากขอมูลพบวา ปจจัยที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หลักสูตรมุงพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดความรูในเชิงประยุกต การวัดผลการศึกษามีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได และการประเมนิผลการ
เรียนดําเนินการดวยวิธีที่หลากหลาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35, 4.28 และ 4.21 ตามลําดับ สวนปจจัยที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับปรัชญาและจุดมุงหมายของหลักสูตร รายวิชา
เลือกสอดคลองกับความสนใจของนักศึกษา มีความชัดเจนในการจัดรายวิชาใหเปนไปตามแผนการศึกษา และการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 

 
โดยสรุป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานมีจุดเดนในการมุงพัฒนาผูเรียน

ใหเกิดความรูในเชิงประยุกต การวัดผลการศึกษามีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได และการประเมินผลการเรียน
ดําเนินการดวยวิธีที่หลากหลาย ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับปรัชญาและจดุมุงหมายของหลกัสตูร 
รายวิชาเลือกสอดคลองกับความสนใจของนักศึกษา และความชัดเจนในการจัดรายวิชาใหเปนไปตามแผนการศึกษา 
และการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ เปนสวนที่ตองมีการปรับปรุงใหดีขึ้น 
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ภาคผนวก  ง 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางหลักสูตรฯ  
และคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ 
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ภาคผนวก  จ 
 

การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 
1.  การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต 
ที่แตกตาง เกณฑ สกอ. เดิม ปรับปรุง 

แผน ก แบบ ก1     
        หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 36 36 คงเดิม 
แผน ก แบบ ก2     
        หมวดวิชาบังคับ 

ไมนอยกวา 12 
12 12 คงเดิม 

        หมวดวิชาเลือก 12 12 คงเดิม 
        หมวดวิชาวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 12 12 คงเดิม 
แผน ข     
        หมวดวิชาบังคับ  12 ยกเลกิ  
        หมวดวิชาเลือก  18 ยกเลกิ  
        หมวดวิชาการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 3-6 6 ยกเลกิ  
            จํานวนหนวยกิตรวม 36 36 ยกเลกิ  
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2.  เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
แผน ก แบบ ก1   
624 661 ระเบยีบวิธีวจิัยทางวศิวกรรม   
            พลงังาน 

624 661 ระเบยีบวิธีวจิัยทางวศิวกรรม 
             พลังงาน 

เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 

624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดบั   
            บัณฑิตศึกษา 

624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดบั   
            บัณฑิตศึกษา 

เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 

624 692 วิทยานิพนธ 624 693 วิทยานิพนธ เปลี่ยนรหัสวิชา 
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข   

หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ 
แผน ก แบบ ก2   
รายวิชาบังคับ 12 หนวยกิต รายวิชาบังคับ 12 หนวยกิต คงเดิม 
624 601 คณิตศาสตรขั้นสงูสําหรบัวิศวกรรม   
            พลงังาน 

624 601 คณิตศาสตรขั้นสงูสําหรบัวิศวกรรม 
            พลงังาน 

คงเดิม 

624 634  การออกแบบระบบพลงังาน 624 645  การออกแบบระบบพลงังาน เปลี่ยนรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวชิา 

624 636 แหลงพลงังานทดแทนและ 
            เทคโนโลยีการเปลี่ยนพลงังาน 

624 636  แหลงพลงังานทดแทนและ 
            เทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 

เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวชิา 

624 661ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมพลงังาน 624 661ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมพลงังาน เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 
624 691  สัมมนาสําหรบันักศึกษาระดับ    
            บัณฑิตศึกษา 

624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดบั  
            บัณฑิตศึกษา 

เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 

แผน ข   
รายวิชาบังคับ 12 หนวยกิต ยกเลิก  

หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือก 
แผน ก แบบ ก2   
รายวิชาเลือก 12 หนวยกิต รายวิชาเลือก 12 หนวยกิต คงเดิม 
624 602 การประยุกตสถิติสาํหรับวศิวกรรม 
            พลงังาน 

ยกเลิก  

 624 604 ระเบยีบวิธเีชงิตัวเลขขั้นสงูสําหรับ 
             วิศวกรรม  

รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 

624 603 การวิเคราะหทางวศิวกรรมพลังงาน ยกเลิก  
624 611 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนทสําหรับ 
            วศิวกร 

ยกเลิก  

624 612 กลศาสตรของวัสดุที่มคีวามตอเนื่อง ยกเลิก  
624 621  พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 624 621 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 
 624 622 วิศวกรรมฟลูอิไดเซชั่น รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
 624 623 กลศาสตรของไหลขั้นสูง รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
624 631 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลังไอน้ํา ยกเลิก  
624 632  วิศวกรรมพลงังานแสงอาทิตยขั้นสงู 624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทติยขั้นสงู เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
624 633  การอนุรักษและจัดการพลังงาน 624 633 การอนุรักษและจัดการพลงังาน ตัดเงื่อนไขรายวิชา และ

เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 
624 635  เทคโนโลยีทอความรอน 624 635 เทคโนโลยีทอความรอน ตัดเงื่อนไขรายวิชา 
624 637  กังหันกาซ ยกเลิก  
624 638  การออกแบบและจัดการระบบ
พลังงาน 

ยกเลิก  

624 639 การใชพลังงานในอุตสาหกรรม 
            อยางคุมคา 

ยกเลิก  

624 641 การจัดการพลังงานในอาคาร 624 641 การจัดการพลังงานในอาคาร เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 
624 642  การเผาไหมและการควบคุม 
            การปลอยมลพษิ 

624 642 การเผาไหมและการควบคุม 
            การปลอยมลพษิ 

เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 

624 643 การเดือด ยกเลิก  
 624 646  การออกแบบเคร่ืองแลกเปลีย่น 

            ความรอน 
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 

 624 647  การเดือดและการไหลสองสถานะ รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
 624 648 วศิวกรรมการเผาไหม รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
624 644 การไหลสองสถานะ ยกเลิก  
624 645  อุณหพลศาสตรขั้นสูงสาํหรับ
วิศวกรรมพลังงาน 

ยกเลิก  

 624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
 624 652 แบบจาํลองทางคอมพิวเตอรสาํหรับ

อาคาร 
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 

 624 653 การดูดความชื้นสาํหรับอาคาร รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
 624 654 การออกแบบอาคารประหยดั

พลังงาน 
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 

 624 655 การถายเทความรอนขั้นสูง รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
624 662 การประเมินวัฏจักรชีวิต ยกเลิก  
 624 664 ระบบสมองกลฝงตวั รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
 624 665 เทคโนโลยีเซ็นเซอรชนดิ 

            เสนใยนําแสง 
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 

 624 666 การวัดและเครื่องมือวดั รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
 624 667 การควบคุมอตัโนมัต ิ รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 
624 671 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรม 
            พลงังาน 1 

624 671  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม 
            พลงังาน 1 

เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 

624 672 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรม 
            พลงังาน 2 

624 672 เรื่องคดัเฉพาะทางวิศวกรรม 
            พลงังาน 2 

เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 

 624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรม  
            พลงังาน 

รายวิชาที่เปดขึ้นใหม 

แผน ข   
รายวิชาเลือก 18 หนวยกิต ยกเลิก  
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ วิทยานิพนธและ 

การคนควาอิสระ 
แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต  
624 693 วิทยานิพนธ 624 694 วิทยานิพนธ เปลี่ยนรหัสวิชา 
แผน ข   
624 694  การคนควาอิสระ ยกเลิก  

 


