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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25560081101935 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Energy Engineering 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Energy Engineering) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ปร.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   Ph.D. (Energy Engineering) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก  แบบ 1.1  หลักสูตร 3 ปี 
            แบบ 2.2  หลักสูตร 5 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.3  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

มคอ.2 



2 

  

มคอ.2 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561  
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู้สอน 
 8.2 วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน 
 8.3 เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม 
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1  นายทสพล เขตเจนการ 
   เลขประจ าตัวประชาชน  3-1022-01676-85-6 
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ  D.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2008) 
   M.S. (Civil Engineering) University of Colorado, USA (2000) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)  

9.2 นางสาวกษมา  ศิริสมบูรณ์ 
เลขประจ าตัวประชาชน  3-1020-01011-94-0 
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ   Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology, 

Thammasat University, Thailand (2008) 
     วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) 

 9.3 นายธีระศักดิ์  หุดากร 
เลขประจ าตัวประชาชน 5-1306-00016-87-1 
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 

     วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540) 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องด้วยในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ต้องมีการปรับตัว
เพ่ือรองรับสภาวะการแข่งขัน ท าให้ประเทศไทยมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
พลังงาน 15 ปี (PDP 2015) ที่ก าหนดการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 15 – 20 ภายในปีพ.ศ. 
2579 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่สามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะใน
ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การหาพลังงานทดแทนและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลซึ่งเป็นต้นทุนส าคัญของภาคอุตสาหกรรม  แนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมพลังงาน ได้แก่ การท าการวิจัยและน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการ
ของประเทศ ลดภาวะการพ่ึงพาการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ภารกิจดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมพลังงานอย่างเพียงพอที่จะผลิตงานวิจัยได้  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมี
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานหลายแห่งที่เร่งผลิตบัณฑิตและงานวิจัยออกมาเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว แต่ก็
ยังคงไม่เพียงพอ การพัฒนาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมพลังงานของประเทศยังคงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพอีก
เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้จัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนางานด้านการวิจัยและน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้านวิศวกรรมพลังงานของประเทศ รวมทั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพ่ือ
รองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 
  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
หลักสูตรได้ค านึงถึงการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความส านึก

ต่อสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศอย่าง
ยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้หลักสูตรยังตอบสนองต่อความต้องการในการอนุรักษ์พลังงาน การ
เลือกใช้พลังงานที่เหมาะสม และการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ท าให้การพัฒนาสังคมและความต้องการการใช้พลังงาน
สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันปัญหาการขาดแคลนแหล่งพลังงาน 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือเป็นการเร่งผลิตงานวิจัยด้านพลังงานของประเทศ และพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้
ความสามารถในการสร้างงานวิจัยในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการหาแหล่งพลังงานทดแทน ให้มีจ านวนมากและ
รวดเร็ว เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองและลดความต้องการการพ่ึงพาพลังงานน าเข้าจากต่างประเทศให้ได้มากที่สุด 
และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ต้องการศึกษาต่อ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้
ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความ
ช านาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมพลังงาน ตลอดจนสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ 
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอ่ืน
ได ้  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเป็นผู้ น าการถ่ายทอดความรู้ 

ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความช านาญในการวิจัย ซึ่ง
การวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนทางการศึกษาที่เหมาะสม และ
มีการจัดสรรทุนวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาตามความเหมาะสมนอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการผลิต ถ่ายทอด 
และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือการศึกษาแก่สาธารณชน ผ่านการตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในทุกแผนการศึกษาของหลักสูตร หรือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น 
สถาบันราชภัฎร าไพพรรณี เป็นต้น 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถพัฒนางานด้านการวิจัยทางด้านพลังงานขั้นสูง และน าความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยมาประยุกต์เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ 
 
 1.2  ความส าคัญ 
  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ และมีความช านาญในการวิจัยทางด้านวิศวกรรมพลังงาน เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพ่ือ
สนองความต้องการก าลังคนด้านวิศวกรรมพลังงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และความต้องการวิทยาการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของประเทศ 
 
 1.3  วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความช านาญในการ
วิจัย พัฒนาทางด้านวิศวกรรมพลังงาน และการจัดการพลังงาน สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ 
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอ่ืนได้  

1.3.2 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความส านึกต่อสังคม
โดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม มีความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.3.3 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านงานวิจัยและพัฒนา ในด้านวิศวกรรม
พลังงานของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า ตลอดจนมีการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะเพ่ือลดการน าเข้าและการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการน าไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ในอนาคต 
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงานภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2 . พั ฒ น า ระ บ บ ส า รส น เท ศ ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่ เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 

4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะแก่
คณาจารย์ 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่
เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้ เรียนในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ 
ของคณะ 

พัฒนาทักษะการสอน/การประเมินผลของ
อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 ภายในระยะเวลา 5 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จ านวนโครงการการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค   ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน   

ภาคการศึกษาต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาจ าแนกตามแผนการศึกษาดังนี้  

(1) แบบ 1.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
หรือเทียบเท่าโดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
อ่ืน จะต้องศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ตามดุลยพินิจของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ิมเติมจากหน่วยกิตท่ีก าหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 

 

(2) แบบ 2.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ
เทียบเท่าโดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและมีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน จะต้องศึกษารายวิชา
พ้ืนฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ิมเติมจากหน่วย
กิตท่ีก าหนดตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 

2.2.2  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2.2.3  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  และข้อก าหนดเพ่ิมเติมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า (นักศึกษาแบบ 1.1) หรือส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า (นักศึกษาแบบ 2.2) จึงอาจมีปัญหาเรื่องนักศึกษาบางสาขามีพ้ืนฐานทาง
วิชาการไม่เพียงพอ ในวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทในสาขาวิชาอ่ืน จะต้องศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับ

ปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ิมเติมจากหน่วยกิตที่ก าหนด
ตามหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร เพ่ือปรับพ้ืนฐานให้มีความรู้เพียงพอในการต่อยอดความรู้ระดับสูงเฉพาะ
ทางวิศวกรรมพลังงานต่อไป  

 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 
แบบ 1.1 

ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 3 - - 2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 2 2 2 

 
 

แบบ 2.2 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 3 - - 1 1 1 
ชั้นปีที่ 4 - - - 1 1 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 1 

รวม 1 2 3 4 5 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 1 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 156,900 298,800 455,700 607,600 759,500 
ค่าลงทะเบียน 24,532 49,064 73,596 98,128 122,600 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,875,875 3,000,871 3,131,575 3,268,330 3,411,498 

รวมรายรับ 3,057,307 3,348,735 3,660,871 3,974,058 4,293,658 
  

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ก. งบด าเนินการ      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,585,642 1,680,780 1,781,627 1,888,524 2,001,836 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 29,857 59,715 89,572 119,429 149,287 
ทุนการศึกษา 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 156,900 298,800 455,700 607,600 759,500 

รวม (ก) 1,790,799 2,057,695 2,345,299 2,633,954 2,929,023 
ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ 1,260,376 1,260,376 1,260,376 1,260,376 1,260,376 
ค่าครุภัณฑ์เพ่ือการพัฒนา

หลักสูตร 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าสิ่งก่อสร้าง      
รวม (ข) 1,270,376 1,270,376 1,270,376 1,270,376 1,270,376 
รวม (ก)+(ข) 3,061,175 3,328,071 3,615,675 3,904,330 4,199,398 

จ านวนนักศึกษา 3 6 9 10 11 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 1,020,392 554,678 401,742 390,433 381,763 

 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  540,000 บาทต่อปี 
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2.7  ระบบการศึกษา 
 [ / ] แบบชั้นเรียน 

[   ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 [   ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 [   ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [   ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [   ] อ่ืน ๆ (ระบุ)  
 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 

และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1  รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 48      หน่วยกิต 
แบบ 2.2  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    72      หน่วยกิต 
 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

แบบ 1.1 และแบบ 2.2  
แบบ 1.1 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    48 หน่วยกิต 
วิชาระเบียบวิธีวิจัย และสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)   4 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
 
แบบ 2.2  
วิชาระเบียบวิธีวิจัย และสัมมนา      4 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     20 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    48 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   72 หน่วยกิต 

 

ส าหรับนักศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.2 ที่มีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ จะต้องศึกษารายวิชาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ิมเติมจากหน่วยกิตที่ก าหนดตามหลักสูตร 
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร และจะต้องไดผ้ลการศึกษาเป็น S 
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3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1   รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 

   เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
   624 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

                     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     

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

เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
 

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมง

ปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้ 
   

จ านวนหน่วยกิต =  บ + ป + น 
               3 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
 เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
 เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดยที่ 

เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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3.1.3.3 รายวิชา 
แบบ 1.1 
(1) วิชาระเบียบวิธีวิจัย และสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 4 หน่วยกิต 

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

624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 1*(0-2-1) 
 (Seminar in Energy Engineering)  

(2) วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
624 699 วิทยานิพนธ์                                                มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

 (Thesis)  
 

แบบ 2.2 
(1) วิชาระเบียบวิธีวิจัย และสัมมนา จ านวน 4 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

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

624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 1(0-2-1) 
 (Seminar in Energy Engineering)  

(2) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนวิชาใดก็ได้จากแขนงวิชา
ต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมาจากแขนงวิชาเดียวกัน ดังนี้ 

 

แขนงวิชา การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

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

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

 (Heat Pipe Technology)  
624 636 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

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

 (Design of Energy Systems)  
624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  3(3-0-6) 

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

 (Boiling and Two-Phase Flow)  
 

มคอ.2 

* นักศึกษาแบบ 1.1 ทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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แขนงวิชา เชื้อเพลิงชีวมวล 
624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Advanced Numerical Methods for Engineering)  
624 636 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

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

 (Design of Energy Systems)  
624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 3(3-0-6) 

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

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

 (Biomass Conversion Technology)  
 
แขนงวิชา ระบบพลังงานในอาคาร 

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

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

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

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

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

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

624 654 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน  3(3-0-6) 
 (Passive Building Design)  
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แขนงวิชา การเผาไหม้และระบบเชิงอุณหภาพ 
624 621 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 3(3-0-6) 

 (Computational Fluid Dynamics)  
624 622 วิศวกรรมฟลูอิไดเซชัน 3(3-0-6) 

 (Fluidization Engineering)  
624 636 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 (Renewable Energy Resources and Conversion Technology)  
624 642 การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยมลพิษ 3(3-0-6) 

 (Combustion and Emission Control)  
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 3(3-0-6) 

 (Design of Energy Systems)  
624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล  3(3-0-6) 

 (Biomass Conversion Technology)  
    

แขนงวิชา พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณข้ันสูง 
624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Advanced Numerical Methods for Engineering)  
624 621 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 3(3-0-6) 

 (Computational Fluid Dynamics)  
624 623 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  3(3-0-6) 

 (Advanced Fluid Mechanics)  
624 636 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

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

 (Design of Energy Systems)  
624 655 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Heat Transfer)  
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แขนงวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
624 636 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

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

 (Design of Energy Systems)  
624 664 ระบบสมองกลฝังตัว  3(3-0-6) 

 (Embedded System)  
624 665 เทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเสน้ใยแก้วน าแสง  3(3-0-6) 

 (Fiber Optic Sensor Technology)  
624 666 การวัดและเครื่องมือวัด   3(3-0-6) 

 (Measurement and Instrumentation)  
624 667 การควบคุมอัตโนมัติ  3(3-0-6) 

 (Automatic Control)  
  

แขนงวิชาทั่วไป 
624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1 3(3-0-6) 

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

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

 (Special Study in Energy Engineering)  
 

(3) วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
624 699 วิทยานิพนธ์                                                มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

 (Thesis)  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
3.1.4.1 แบบ 1.1 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 3*(3-0-6) 
624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 1*(0-2-1) 

รวมจ านวน - 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  6 

รวมจ านวน 6 

* นักศึกษาแบบ 1.1 ทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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3.1.4.2 แบบ 2.2 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 

วิชาเลือก 
1(0-2-1) 

8 
รวมจ านวน 12 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
 วิชาเลือก 12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 

 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 
 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
624 699 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 
 
 

มคอ.2 



19 

  

มคอ.2 

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

การประยุกต์ ระเบี ยบวิธี เชิ งตั ว เลขส าหรับวิศวกรรม รากของสมการ ระบบสมการ  
เชิงเส้น การประมาณค่าภายในช่วง การถดถอย การหาค่าปริพันธ์และค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข ระเบียบวิธี
ผลต่างสืบเนื่องและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ปัญหาสภาวะคงตัวในหนึ่งมิติ  ปัญหาสภาวะคงตัวในสองมิติ  ปัญหาไม่คงตัวในหนึ่งมิติ
ปัญหาไม่คงตัวในสองมิติ เสถียรภาพเชิงตัวเลข  เรื่องคัดเฉพาะในระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ใน
การออกแบบระบบความร้อน 

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

การบรรยายเชิงคณิตศาสตร์ของปรากฏการณ์ทางกายภาพ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  สภาวะ
เริ่มต้นและสภาวะขอบเขต  เทคนิคการดิสครีไทเซชั่น  ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม  ความ เข้ากันได้  
เสถียรภาพ  การลู่เข้า  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ปัญหาพลศาสตร์ของไหล 
 

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

การใช้งานฟลูอิไดซ์เบดในภาคอุตสาหกรรม ฟลูอิไดเซชันและย่านการเกิดฟลูอิไดเซชัน เบด
หนาแน่น อุปกรณ์กระจาย เจ็ทส์ก๊าซและก าลังของปั๊ม ฟองอากาศในเบดหนาแน่น ฟลูอิไดซ์เบด 
ฟองอากาศ การคงอยู่และการหลุดลอยจากฟลูอิไดซ์เบด ฟลูอิไดเซชันความเร็วสูง การเคลื่อนที่ของ
ของแข็ง การผสม การแยกชั้น และการหยุดนิ่ง การกระจายตัวและการแลกเปลี่ยนของก๊าซภายใน     
เบดฟองอากาศ การถ่ายเทความร้อนและมวลในฟลูอิไดซ์เบด การถ่ายเทความร้อนระหว่างฟลูอิไดซ์เบด
และพ้ืนผิว เวลากักและการกระจายขนาดของแข็งภายในฟลูอิไดซ์เบด ระบบหมุนเวียน 

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

การทบทวนแนวคิดหลักและวิธีของพลศาสตร์ของไหล  สมการนาเวียร์สโตกส์ส าหรับการไหลแบบ
หนืด  การไหลศักย์  ความคล้ายคลึงและการวิเคราะห์มิติ  ชั้นขอบและการไหลแยก  การไหลแบบ
ปั่นป่วน  พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
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624 632  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง      3(3-0-6)  
(Advanced Solar Energy Engineering) 

ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และการวัดรังสีดวงอาทิตย์ ตัวรับรังสีอาทิตย์แบบอยู่
กับที่และแบบติดตามดวงอาทิตย์ การวิเคราะห์เชิงความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ 
สมรรถนะของตัวรับรังสีอาทิตย์ ระบบเครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบและการเลือก
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการท าความร้อนและท าความเย็น การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
624 633  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน     3(3-0-6)  

(Energy Conservation and Management)  
หลักของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนศักยภาพ

ของการอนุรักษ์พลังงานส าหรับระบบไฟฟ้าและความร้อน หม้อแปลง มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง หม้อ
น้ า ระบบปรับอากาศ ระบบอากาศอัด ศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการจัดการพลังงาน 
เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจสอบการใช้พลังงาน การตรวจสอบการใช้พลังงานเบื้องต้นและการ
ตรวจสอบการใช้พลังงานโดยละเอียด การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรักษ์พลังงาน กฎหมาย
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา 

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

โครงสร้างและหลักการท างานของท่อความร้อน สารท างานและการเลือกสารท างานส าหรับท่อ
ความร้อน ความเข้ากันได้ของสารท างานและท่อ การออกแบบท่อความร้อน การสร้างและการทดสอบท่อ
ความร้อน การประยุกต์งานท่อความร้อน 
 

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

สถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยี และภาพรวมของแหล่งพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานทดแทน 
แนวคิดของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีในการแปลงพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังงานน้ า พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานชีวภาพ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ กฎหมายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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624 641  การจัดการพลังงานในอาคาร      3(3-0-6) 
  (Energy Management in Buildings) 

ภาพรวมของความส าคัญของการใช้พลังงานและกระบวนการด้านพลังงานในอาคาร ความ
ต้องการและการจัดการสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร ภูมิอากาศ รังสีอาทิตย์ ปัจจัยภายนอก รูปร่าง 
และทิศทางของอาคาร ไซโครเมตรีของอากาศ ภาวะสบายเชิงความร้อน การระบายอากาศและการ
รั่วไหลของอากาศ กระบวนการและระบบปรับอากาศ กระบวนการและระบบแสงสว่าง ความร้อน รับ
และสมรรถนะเชิงอุณหภาพของกรอบอาคาร การประมาณการใช้พลังงานในอาคาร การตรวจวัดการใช้
พลังงาน ทางเลือกในการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 

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

การประยุกต์ทฤษฎีถ่ายเทมวลเพ่ือท านายอัตราการเผาไหม้ การกลายเป็นไอ และการดูดซับของ
ก๊าซ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและชีวมวล การเกิดสารมลพิษในเตาเผาหม้อน้ า การควบคุมการปล่อย
มลพิษในโรงจักรต้นก าลัง กระบวนการเผาไหม้แบบปกติและไม่ปกติ ในเครื่องยนต์สันดาปภายในและ
ภายนอก ลักษณะและทางเลือกในการควบคุมการปล่อยมลพิษส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 

 
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน       3(3-0-6) 

(Design of Energy Systems) 
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ท างานได้และระบบที่เหมาะสม 

เศรษฐศาสตร์ส าหรับการออกแบบระบบความร้อน แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการจ าลองของ
กระบวนการทางความร้อน แบบจ าลองของอุปกรณ์พลังงานบนพ้ืนฐานของกฎทางกายภาพ การสร้าง
สมการส าหรับคุณลักษณะของอุปกรณ์ทางพลังงานโดยใช้ข้อมูลการทดลอง เทคนิคการหาจุดท างานที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับระบบพลังงาน การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการด้านวิศวกรรม การ
จัดการด้านการเงินของโครงการพลังงาน การค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในการประเมินโครงการ การจัดการ
ด้านการเงินส าหรับโครงการด้านวิศวกรรม 
 

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

หลักการถ่ายเทความร้อน ประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การค านวณเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนด้วยวิธีการอุณหภูมิแตกต่างเฉลี่ยแบบล็อกและวิธีการของค่าประสิทธิผล -เอ็นทียู การเดือด
และการไหลสองสถานะเบื้องต้น การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการเปลี่ยนสถานะของสาร
ท างาน การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อน การประยุกต์เครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน 
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624 647 การเดือดและการไหลสเฟส        3(3-0-6) 
                   (Boiling and Two-Phase Flow) 

หลักการของการเดือด ปรากฏการณ์ที่ผิวรอยต่อ การเดือดแบบฟอง การเดือดแบบฟิล์ม หลักการ
ของการไหลสองสถานะ แบบจ าลองการไหลแบบเนื้อเดียว แบบจ าลองการไหลแบบแยกส่วน การไหล
สองสถานะในการเดือด การควบแน่น ทฤษฎีพ้ืนฐานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสองสถานะ เครื่อง
ก าเนิดไอ และเครื่องต้มซ้ า การเพ่ิมประสิทธิภาพของการถ่ายเทความร้อน 

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

คุณสมบัติเชื้อเพลิง อุณหพลศาสตร์ของการเผาไหม้ จลนศาสตร์ของการเผาไหม้ การเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงก๊าซ เปลวไฟแบบมีการผสมก่อนแบบราบเรียบ ทฤษฎีเปลวไฟราบเรียบ เปลวไฟผสมก่อนชนิด
ปั่นป่วน ขีดจ ากัดการระเบิด การดับของเปลวไฟ การจุดติดไฟ เปลวไฟชนิดแพร่ การประยุกต์การเผา
ไหม้เชื้อเพลิงก๊าซในงานวิศวกรรม การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหลว การเกิดละอองสเปรย์ การกระจายตัว
ของขนาดละอองสเปรย์ การฉีดเชื้อเพลิง พลศาสตร์ของละอองสเปรย์ การระเหยของหยดละอองเดี่ยว 
การประยุกต์การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวในงานวิศวกรรม การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแข็ง การอบแห้ง
เชื้อเพลิงแข็ง การสลายตัวของสารระเหยในเชื้อเพลิงแข็ง การเผาไหม้ของถ่าน การประยุกต์การเผาไหม้
เชื้อเพลิงแข็งในงานวิศวกรรม 

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

ศักยภาพของชีวมวลในการใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน องค์ประกอบของชีวมวลที่มีลิกนินและ
เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ การหาองค์ประกอบของชีวมวล สมบัติทางกายภาพของชีวมวล ข้อดีและ
ข้อเสียของชีวมวลเมื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยวิธีการเพ่ิมความ
หนาแน่น กลไกการขึ้นรูปชีวมวลอัดเม็ด กระบวนการทอรีแฟคชั่น จลนศาสตร์ของการสลายตัวจาก
ความร้อนของชีวมวลในกระบวนการทอรีแฟคชั่น สมบัติของชีวมวลทอรีไฟร์ กระบวนการไพโรไลซิส 
จลนศาสตร์ของการสลายตัวจากความร้อนของชีวมวลในกระบวนการไพโรไลซิส สมบัติ ของชีวมวลไพ
โรไลซิส มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล การแปรสภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นน้ ามันชีวภาพ สมบัติทางกายภาพ
ของน้ ามันชีวภาพ การปรับปรุงคุณภาพน้ ามันชีวภาพ การแปรสภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นก๊าซผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่นและเตาก๊าซซิไฟเออร์ การปรับปรุงคุณภาพก๊าซผลิตภัณฑ์ การใช้งานเชื้อเพลิง
ชีวมวลแปรสภาพ 

 

 

 

 

มคอ.2 



23 

  

มคอ.2 

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

การใช้พลังงานและกระบวนการด้านพลังงานในอาคาร ซอฟต์แวร์แบบจ าลองอาคารและการใช้
งานซอฟต์แวร์ส าหรับแก้สมการทางวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ส าหรับจ าลองการใช้พลังงานของอาคาร 
ซอฟต์แวร์ส าหรับจ าลองสมบัติของระบบหน้าต่าง ซอฟต์แวร์ส าหรับจ าลองการถ่ายเทการแผ่รังสีและ
ระบบแสงสว่าง 

 
624 653 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร      3(3-0-6) 

(Dehumidification for Buildings) 
ข้อก าหนดการท าความเย็นและการดูดความชื้นในอาคาร ทางเลือกในการดูดความชื้น หลักการ

ท างานของสารดูดความชื้น ประเภทของสารดูดความชื้น ระบบดูดความชื้นที่ใช้สารดูดความชื้นชนิด
ของแข็ง ระบบดูดความชื้นที่ใช้สารดูดความชื้นชนิดของเหลว การประเมินสมรรถนะของระบบดูด
ความชื้น การใช้งานระบบดูดความชื้น การใช้ระบบดูดความชื้นร่วมกับระบบปรับอากาศและศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา 

 
624 654 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน     3(3-0-6) 

(Passive Building Design) 
กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนส าหรับอาคาร การใช้แสงธรรมชาติในอาคาร อุปกรณ์บัง

แดด การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและการไหลของอากาศภายในอาคาร ภาวะสบายเชิงอุณหภาพ 
ความสบายทางสายตา การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร การใช้งานส าหรับบ้านเรือนไทย การใช้
งานม่านปรับแสงอัตโนมัติ 

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

การน าความร้อนภายใต้สภาวะคงตัว ไม่คงตัว และแบบเป็นคาบ  การถ่ายเทมวลและการพาความ
ร้อนแบบอิสระและแบบบังคับจากพ้ืนผิวภายนอก  การพาความร้อนของการไหลแบบราบเรียบและแบบ
ปั่นป่วน การถ่ายเทความร้อนของของไหลสองสถานะ การถ่ายเทความร้อนขณะกลั่นตัวและขณะเดือด  
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็ก  การแผ่รังสีความร้อนของวัตถุด า  การแลกเปลี่ยนการแผ่รังสี
ความร้อนระหว่างพ้ืนผิวไม่เทา  อุปกรณ์การแผ่รังสี  การค านวณเชิงตัวเลขส าหรับการน า การพา และ
การแผ่รังสีความร้อน  เรื่องเฉพาะทางด้านการน า การพา และการแผ่รังสีความร้อน  การใช้งานในงาน
ออกแบบระบบความร้อน 
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624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน     3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Energy Engineering) 

 เงื่อนไข : นักศึกษาแบบ 1.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
หลักการและตัวอย่างของงานวิจัย  ขั้นตอนการท างานวิจัยอย่างเป็นระบบและความส าคัญของแต่

ละขั้นตอนที่มีผลต่อความส าเร็จของงานวิจัย  การก าหนดหัวข้อ  การออกแบบวิธีวิจัย  การเขียน
ข้อเสนองานวิจัย  การออกแบบการทดลอง  เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเบื้องต้น  การจัดเก็บข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  สถิติเพ่ือการวิจัย  การเขียนรายงานวิจัย  เทคนิคการ
น าเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

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

สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว  อุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว  
หลักการส าหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว  การประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวในงานวิศวกรรม
พลังงาน  หลักการขั้นสูงส าหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 

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

หลักการของเทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสง หลักการด้านแสงและอุปกรณ์ทางแสง 
การใช้งานตัวตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสงในงานอุตสาหกรรม ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีตัว
ตรวจจับชนิดเส้นใยแก้วน าแสง เทคโนโลยีเลเซอร์ 

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

หลักการของเครื่องมือวัดและการวัด  คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของเครื่องมือวัด  ความไวความ
ถูกต้อง และความไม่แน่นอน  การใช้งานการวิเคราะห์ทางสถิติและปรับปรุงข้อมูล  หลักการท างานของ
เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ทั้งทางกลและไฟฟ้า  การวัดเชิงกลและไฟฟ้า  การได้มาและการเก็บข้อมูล 

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

หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และการสร้างแบบจ าลองของชิ้นส่วนควบคุมเชิงเส้น
เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์และออกแบบในโดเมนเวลา การตอบสนองเชิง
ความถี ่การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมทางวิศวกรรมพลังงาน 
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624 671  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Energy Engineering I) 
  เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

เรื่องท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมพลังงาน 
 

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

เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมพลังงานและมีเนื้อหาไม่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชา 624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1  

 
624 691  สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน      1(0-2-1)  
  (Seminar in Energy Engineering) 

 เงื่อนไข : นักศึกษาแบบ 1.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อด้าน

วิศวกรรมพลังงานที่น่าสนใจในปัจจุบัน เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการพลังงานในอาคาร การสร้าง
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์พลังงานและการวิเคราะห์ทางนโยบาย การแปลงพลังงานชีวภาพ การท า
ความเย็นขั้นสูงและการท าความเย็นต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง วิธีการออกแบบและการใช้งานพลังงาน
แสงอาทิตย์  แหล่งพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน เมคคาทรอนิกส์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

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

การศึกษาเชิงลึกในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
 

624 699 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48   หน่วยกิต 
 (Thesis) 

วิชาบังคับก่อน : 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
                     และ 624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 

 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
งานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
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)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)  

7 10 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กษมา  ศิริสมบูรณ์  
3-1020-01011-94-0 

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

8 10 

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

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

12 10 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
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)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)  

7 10 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์  
3-1020-01011-94-0 

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

8 10 

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

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

12 10 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง 
3-5399-00253-61-1 

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

9 10 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5 รองศาสตราจารย์  
ดร.สาโรช พูลเทพ 
3-7099-00461-14-1 

Ph.D.  (Optoelectronics Engineering) 
Institut National Polytechnique de 
Toulouse Universitaire de Toulouse, 
France (2008) 
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือ
วัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2545) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (2541) 

12 10 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ 
3-1014-02355-75-4 

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

12 10 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กิตติศักดิ์  คู่วรัญญู 
3-1021-00940-48-5 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2547) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2544) 

10 10 

8 อาจารย์ ดร.ณัฐ ธัชยะพงษ์ 
3-6399-00091-51-4 

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

10 10 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

9 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวด ี
1-4899-00004-21-8 

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

10 10 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี 
3-1017-01458-01-6 

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

10 10 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์ 
3-1017-01458-01-6 

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

10 10 

12 อาจารย์ ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ 
3-1016-00151-15-2 

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

0 10 
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   3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

 

อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  ไม่มี 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

 หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ในด้านวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศ
ไทยให้มีความก้าวหน้า ตลอดจนมีการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะ
เพ่ือลดการน าเข้าและการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมไปถึงการน าไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ในอนาคต ดังนั้นจึงก าหนดให้นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้อง
ท างานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษา แบบ 1.1 
และ แบบ 2.2 ทั้งนี้ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus จ านวน 1 เรื่อง และได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus หรือวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 จ านวน 1 เรื่อง โดยในกรณีที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐาน TCI ต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ในการท างานวิจัยระดับปริญญาเอก มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัยเชิง

วิทยาศาสตร์ ให้นักศึกษามีทักษะในการท าวิจัยด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์องค์
ความรู้ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดความรู้เดิมสู่การบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

5.3  ช่วงเวลา 
 แบบ 1.1 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 แบบ 2.2 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
 มีการก าหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกแผนการศึกษาจะต้องเข้าศึกษาในรายวิชา 624 661 

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน และรายวิชา 624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน ก่อนที่จะขออนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และมีการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และควบคุมให้จ านวนและคุณวุฒิประสบการณ์ของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
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5.6  กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรรดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และให้มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของดุษฎีบัณฑิต เมื่อส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

พลังงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยทางด้านพลังงาน และน าความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้านวิศวกรรมพลังงานของประเทศ  รวมทั้งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือตอบสนองในการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมียุทธศาสตร์ที่จะน ามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ในระดับโลก  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
งานวิจัยด้านพลังงาน และสามารถน าความรู้
ที่ได้จากงานวิจัยมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ 
 

 

1. ก าหนดให้นักศึกษาทุกแผนการศึกษาเรียนวิชาระเบียบวิจัยทาง
วิศวกรรมพลังงาน และสัมมนา 

2. ก าหนดให้หลักสูตรมีเฉพาะแผนการเรียนแบบ 1.1 และ แบบ 
2.2 ซึ่งเป็นแผนการเรียนแบบวิทยานิพนธ์ที่เน้นการท าวิจัย 

3. ก าหนดผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จ
การศึกษา โดยที่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus จ านวน 1 เรื่อง และ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus หรือวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1  
จ านวน 1 เรื่อง โดยในกรณีที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 
ต้องมีการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่เรียนกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมพลังงาน มาสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และ
น าเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาร่วมชั้นเรียน เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน  ตลอดจน
สามารถน ามาปรับใช้หรือพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานได้ 

 
 
 
 
 
 

มคอ.2 



34 

  

มคอ.2 

2.  การพัฒนาด้านผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) แสดงออกซึ่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการ

ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 
(2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยค านึงถึงความรู้สึกของ

ผู้อื่น และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการและเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
(3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
(4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ

โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(5) มีความตระหนักในสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างานในสาขาวิชา รวมถึงเหตุผล

และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อ่ืน 
(2) มีความรับผิดชอบท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 
(4) ชี้แนะเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่แทรกอยู่ในเนื้อหารายวิชา 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินจากความสนใจและพัฒนาการในการเรียน 
 

  2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

(2) มีการสืบค้นความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และเข้าใจถึงประเด็นปัญหาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
อันเป็นที่มาของโจทย์วิจัยได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม 

(3) รู้เทคนิคการวิจัย และน าความรู้ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ในการท า
วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นบรรยายและฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่านและ

เขียน 
(2) มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ การรายงานหน้าชั้น การแสดงความคิดเห็น  การสืบค้นข้อมูลท า

รายงาน ฯลฯ ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
(3) แนะน าความคิด สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนั้นผ่านเนื้อเรื่องที่เรียน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 

 2.3   ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถใช้ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหาส าคัญได้อย่าง
สร้างสรรค ์

(2) สามารถริเริ่มและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหา 

(3) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และความคิดใหม่ๆ 
โดยการบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมหรือความรู้ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

(4) สามารถวางแผนการด าเนินงาน ออกแบบ และด าเนินการโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยใช้
ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยายองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ได้
หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหมอ่ย่างมีนัยส าคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(2) การรายงานหน้าชั้น 
(3) การอภิปรายกลุ่ม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การตั้งค าถามและตอบค าถามของนักศึกษา  การน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ 
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  2.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากในระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้
ด้วยตนเอง 

(2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมถึงการ
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้ 

(3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

(4) สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนเพ่ือ
ส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 

(2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินความสนใจในขณะที่ผู้อื่นรายงานหน้าชั้นหรือกล่าวแสดงความคิดเห็น 
(2) ประเมินความรับผิดชอบนักศึกษาแต่ละคนในกิจกรรมที่ก าหนด 
(3) ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

สร้างสรรค ์
 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา 
และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา 

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการ
และชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์ 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา และเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด 
การฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลที่เก่ียวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ และ
ฝึกทักษะ 

(4) การน าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่น าเสนอ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากการบ้าน รายงาน เรียงความและงานอ่ืนๆ ที่มอบหมายให้ท า 
(2 ) ประเมินจากความสามารถในการเลื อก ใช้ เทคโน โลยีส ารสน เทศและเครื่ อ งมื อ 

ต่าง ๆ ในการรายงานหน้าชั้น 
(3) ประเมินจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบในการท ารายงาน 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  

  3.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) แสดงออกซ่ึงการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างานและใน

ชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 
(2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 

และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการและเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
(3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
(4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและ

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(5) มีความตระหนักในสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างานในสาขาวิชา รวมถึงเหตุผลและการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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  3.2  ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ

และทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
(2) มีการสืบค้นความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และเข้าใจถึงประเด็นปัญหาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันเป็น

ที่มาของโจทย์วิจัยได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม 
(3) รู้เทคนิคการวิจัย และน าความรู้ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยเพื่อ

พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 

3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถใช้ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหาส าคัญได้อย่าง

สร้างสรรค ์
(2) สามารถริเริ่มและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
(3) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และความคิดใหม่ๆ โดยการบูร

ณาการเข้ากับความรู้เดิมหรือความรู้ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(4) สามารถวางแผนการด าเนินงาน ออกแบบ และด าเนินการโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้ง

ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยายองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ได้หรือพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่อย่างมีนัยส าคัญ 

 
  3.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากในระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
(2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมถึงการวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้ 
(3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้ง

และปัญหาต่าง ๆ 
(4) สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 
 

3.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา และ

เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา 
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและชุมชน

ทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการรวมทั้งวิทยานิพนธ์ 
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไข

ปัญหาในด้านต่าง ๆ 

มคอ.2 



39 

  

มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

624 604  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรับ
วิศวกรรม 

                   

624 621  พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ                    

624 622  วิศวกรรมฟลูอิไดเซชัน                    

624 623  กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง                    

624 632  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง                    

624 633  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน                    

624 635  เทคโนโลยีท่อความร้อน                    

624 636  แหล่งพลังงานทดแทนและ 
เทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 

                   

624 641  การจัดการพลังงานในอาคาร                    

624 642  การเผาไหม้และการ   
ควบคุมการปล่อยมลพิษ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

624 645  การออกแบบระบบพลังงาน                    

624 646  การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน 

                   

624 647  การเดือดและการไหลสองสถานะ                    

624 648  วิศวกรรมการเผาไหม้                    

624 649  เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล                    

624 652  แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับ
อาคาร 

                   

624 653  การดูดความชื้นส าหรับอาคาร                    

624 654  การออกแบบอาคารประหยัด
พลังงาน 

                   

624 655  การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง                    

624 661  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
พลังงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

624 664  ระบบสมองกลฝังตัว                    

624 665  เทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเส้นใย
แก้วน าแสง 

                  
 

624 666  การวัดและเครื่องมือวัด                    

624 667  การควบคุมอัตโนมัติ                    

624 671  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม
พลังงาน 1 

                   

624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 
2 

                   

624 691  สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน                    

624 695  การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรม
พลังงาน 

                   

624 699  วิทยานิพนธ์                     
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ

รายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 

   (1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 

  (2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน  

   (3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 

   (4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าผลที่

ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 

   (1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 

       (2) ส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานใน

สถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  

       (3) ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปิดโอกาสให้เสนอ

ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

  (4) รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (1)   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก 

ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

(2)   เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
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(3)   เป็นไปตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดังนี้ 

นักศึกษาในแบบ 1.1 ทุกคนต้องลงทะเบียน รายวิชา 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 

และรายวิชา 624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน โดยจะต้องผ่านการประเมินผลการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก 

ก) นอกจากนี้ จะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualify) มีการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีการน าเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ต่อภาควิชาทุกภาคการศึกษา สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และส่งวิทยานิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว โดยผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้อง

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus จ านวน 1 เรื่อง และได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus หรือวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 

จ านวน 1 เรื่อง โดยในกรณีที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ต้องมีการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งจะต้อง

ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ก) 

นักศึกษาในแบบ 2.2 ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ทุกคนต้องลงทะเบียน รายวิชา 624 

661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน และรายวิชา 624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน โดยจะต้องผ่านการ

ประเมินผลการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 

และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ก) นอกจากนี้ จะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualify) มีการเสนอ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ มีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ต่อภาควิชาทุกภาคการศึกษา สอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้าย และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว โดยผลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI หรือ 

Scopus จ านวน 1 เรื่อง และได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน  ISI หรือ Scopus 

หรือวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 จ านวน 1 เรื่อง โดยในกรณีที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ต้องมีการ

ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งจะต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และ

หลักสูตรที่สอน 
1.2 สนับสนุนเงินทุนส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้มีการท าวิจัยและพัฒนางานวิจัยในสาขาท่ีตนช านาญ  

  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
  (2) เพ่ิมพูนทั กษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียน เป็ นส าคัญและการวัดประเมินผล 
ให้ทันสมัย 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ       
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (3) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 

(5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีการจัดท าแผนการ

ด าเนินงานประจ าปีการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ดังต่อไปนี้  

2.1 ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.2 มีระบบกลไกเพ่ือก ากับให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก 

2.3 ประเมินผลการส ารวจและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการทาง
สังคม 

 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

3.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้านการรับนักศึกษาและ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3  ส ารวจการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.4 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

 

4. อาจารย ์  
หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของอาจารย์ ดังต่อไปนี้ 

4.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์                        
4.2 มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีระบบส่งเสริมอาจารย์ใน

หลักสูตรให้มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการและมีต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
4.3 ส ารวจการคงอยู่และประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

5.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพในการบริหารและปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.2  ใช้เทคนิควงจรคุณภาพในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม อันน าไปสู่การปฏิบัติที่ดี 
5.4 มีระบบและกลไกเพ่ือก ากับให้มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.5 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 หลักสูตรฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น นอกจากนี้ภาควิชายังจัดให้
มีห้องคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ทางวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและใช้งานจริง นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยัง
จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมทั้งชุดฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ และมีการทบทวนการซ่อมบ ารุงและปรับปรุง และจัดหา
เครื่องมือและอุปกรณต์่าง ๆ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 

แผนการการศึกษา แบบ 1.1 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

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

X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 
 

แผนการการศึกษา แบบ 2.2 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X 

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

X X X X X X 

(3 ) มี รายละเอียดของรายวิช า และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

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

X X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
X X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพการหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 10 11 12 
 

เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวน

ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

แผนการการศึกษา แบบ 1.1 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

 

แผนการการศึกษา แบบ 2.2 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

มคอ.2 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  1.1.2 จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
  1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนต่อไป 
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้อาจารย์
ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
รายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  คณะก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  2.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
เป็นต้น 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง  

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
  4.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอนใน
วิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 
  4.1.2 กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยท่ีไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะท า
ทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการเสนอหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
  4.2.1 การประเมินหลักสูตร 
  4.2.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  4.2.3 การจัดท าหลักสูตร 
             4.2.4 การน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.2.5 การบริหารจัดการหลักสูตร 
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ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ข  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ค  ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 
ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ฉ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

1. ชื่อ-นามสกุล 
นายทสพล เขตเจนการ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

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

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- ไม่มี - 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Phuangpornpitak, N.  and Katejanekarn, T.  (2016) .  “Suitability Analysis 
for Implementing a Renewable Energy Powered Water 
Purification System. ”  Energy Procedia, Vol.  89 ( June) :  55-68. 
(SCOPUS) 

Katejanekarn, T.  and Prasartkaew, B.  (2015) .  “Performance Test of a 
Silica Gel Dehumidifier. ”  RMUTI Journal Science and 
Technology, Vol. 8, No. 1 (Jan-Apr): 34-50.  (TCI กลุ่ม 1) 

Katejanekarn, T. and Pinpiti, W. (2015). “Optimum Green Building Label 
for Buildings in Thailand.” RMUTI Journal Special Issue 1 2015: 
8-14. (TCI กลุ่ม 1) 

Suksub, K.  and Katejanekarn, T.  ( 2015) .  “ Performance Evaluation 
Procedure for a Small Batch-Type Solid Desiccant Dehumidifier.” 
RMUTI Journal Special Issue 1 2015: 46-54.  (TCI กลุ่ม 1) 
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หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี – 
 

Proceedings 
Chompoosang, C. , Kaokhangplue, S. , Pariwatnanont, C.  and 

Katejanekarn, T. (2015). “Comparison of the Worthiness between 
Renting and Purchasing a Photocopier. ”  The Seventh 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 312-320. Nakhon Pathom 
– Phetburi, Thailand, July 30-August 2, 2015.  

Katejanekarn, T. , Lumyim, P. , and Thonglar, W.  (2014) .  “A Survey on 
Thermal Comfort of People in Industrial Factories.” The 5th TSME 
International Conference on Mechanical Engineering ( TSME-
ICoME # 5 ) , 123-132.  The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, 
December 17-19, 2014. 

Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2014). “Optimum Thailand’s Green 
Building Label for an Office Building in Thailand. ”  International 
Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable 
Development (ICUE 2014), 57-64. Jomtien Palm Beach Hotel and 
Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand, March 19-21, 2014. 

ต้นน ้า สืบตระกูล, รชต สุวรรณรินทร์, กฤตภาส เต็มสุขสวัสดิ์, วันเฉลิม มหาโภไคย 
และทสพล เขตเจนการ. (2557). “การศึกษาสมรรถนะของเครื่องดูด
ความชื นที่ใช้สารดูดความชื นชนิดเหลวแบบเคลื่อนที่ได้ .”, การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั งที่ 28, 1375-
1383. โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 
ตุลาคม 2557. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
615 202  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส้าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 231 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
615 331 การถ่ายเทความร้อน 
615 442 การปรับอากาศ 
615 533 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  
615 591 สัมมนา  
623 213 เครื่องจักรกลของไหล 
623 431 การประมาณราคางานวิศวกรรม   
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 633 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน    
624 634 การออกแบบระบบพลังงาน 
624 641 การจัดการพลังงานอาคาร      
624 691 สัมมนาส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     

 
 
     

 
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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2. ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวกษมา  ศิริสมบูรณ์ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

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

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย 
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   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Sirisomboon, K.  and Jaroenporn, P.  (2017) .  “ Effects of air staging on 
emission characteristics in a conical fluidized- bed combustor 
firing with sunflower shells.” Journal of the Energy Institute Vol. 
90, No. 2 (April): 316-323. (ISI) 

Sirisomboon, K. and Kuprianov, V. I. (2017). “Effects of Fuel Staging on 
the NO Emission Reduction during Biomass– Biomass Co-
combustion in a Fluidized-Bed Combustor.” Energy & Fuels, Vol. 
31, No.1: 659−671. (ISI) 

กษมา ศิริสมบูรณ์,  และกรวรรณ พะนาวัน. (2559). “การศึกษาความคุ้มค่าในการ
ลงทุนของระบบเตาเผาและอบแห้งแผ่นยางพารารมควัน .” วารสาร
วิศวกรรมเชียงใหม่, ปีที่ 23, เล่มที ่2: 15−24. (TCI กลุ่ม 1) 
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กษมา  ศิริสมบูรณ์,  ภคพณ ทับทิม, และอัจฉรา นิลเขียว. (2559). “การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ส้าหรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีหลุม
ฝังกลบและเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื อเพลิงจากเชื อเพลิงขยะแข็ง .” 
วารสารวิศวกรรมเชียงใหม่, ปีที ่23, เล่มที ่3: 20-32. (TCI กลุ่ม 1) 

กษมา  ศิริสมบูรณ์, และจิดาภา  นิ่มนวลพานิช. (2557). “การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานจากชานอ้อยส้าหรับโรงน ้าตาล.” วิศวสาร
ลาดกระบัง, ปีที ่31, ฉบับที ่3: 37−42. (TCI กลุ่ม 2) 

    
หนังสือรวมบทความวิจัย 

- ไม่มี - 
 

Proceedings 
Sirisomboon, K. and Kummun, N. (2015). “Experimental investigation of 

solid holdup in a twin-cyclone combustor.” The 7th International 

Conference on Science, Technology and Innovation for 

Sustainable Well-Being (STISWB VII) , 280-285. Nakhon Pathom-

Phetburi, Thailand, July 30 – August 2, 2015. 

Sirisomboon, K.  and Loawthong, P.  ( 2014) .  “ Empirical Models for 

Predicting of CO and NO Emissions from a Swirling Fluidized-bed 

Combustor. ”  The 6th International Conference on Science, 

Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 

VI) , 30-35.  Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, 

Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.  

กษมา ศิริสมบูรณ์ และอ้าพล ก้าเหนิดสุข. (2558). “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

ลักษณะการถ่ายเทความร้อนภายในเตาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบ

ไซโคลนแฝด.” การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและมวลใน

อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั งที่ 14, 126-131. ฮอไรซัน

แอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล, จังหวัดเชียงใหม่, 19 – 20 

มีนาคม 2558. 
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ปรเมศร์ อารมย์ดี, กษมา ศิริสมบูรณ์, และสุปรีชา หัสชู. (2558). “การศึกษา

พฤติกรรมการเผาไหม้และไพโรไลซิสของกิ่งหม่อน.” การประชุมวิชาการ

เรื่อง การถ่ายเทความร้อนและ มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ

กระบวนการ ครั งที่ 14, 132-136. ฮอไรซันแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษา

ศาสตร์ทวีชล, จังหวัดเชียงใหม่, 19 – 20 มีนาคม 2558. 

ปรเมศร์ อารมย์ดี และกษมา ศิริสมบูรณ์. (2557). “การลดปริมาณก๊าซไนตริกออก

ไซด์จากการเผาไหม้เชื อเพลิงชีวมวลในเตาฟลูอิดไดซ์เบดโดยใช้เทคนิคการ

เผาไหม้เชื อเพลิงแบบเป็นขั น.” การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความ

ร้อนและ มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั งที่ 13, 231-

236. โรงแรมเจ้าหลาว คาร์บาน่า รีสอร์ท, จังหวัดจันทบุรี, 13 – 14 มีนาคม 

2557. 

กษมา ศิริสมบูรณ์, และณัฐชัย ค้ามั่น. (2557). “การถ่ายเทความร้อนในเตาเผาฟลู

อิดไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด.” การประชุมวิชาการเรื่อง การ

ถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั งที่ 

13, 353-358. โรงแรมเจ้าหลาว คาร์บาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี, 13-14 

มีนาคม 2557. 

  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 

งานแปล (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
กษมา ศิริสมบูรณ์. (2557). วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง. พิมพ์ครั งที่ 1. นครปฐม: คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. จ้านวน 308 
หน้า 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 19 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
615 221  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 222   อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 232  อุณหพลศาสตร์ประยุกต์ 
615 321  การถ่ายเทความร้อน 
615 331  การถ่ายเทความร้อน 
615 432   วิศวกรรมโรงจักรต้นก้าลัง 
615 536  แหล่งพลังงานทดแทน 
615 561  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  
615 584  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 591  สัมมนา 
623 312  ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 636  แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน 
624 672  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
    

 
 
    

 
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

3. ชื่อ-นามสกุล 
 นายธีระศักดิ์ หุดากร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

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

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ธีระศักดิ์ หุดากร. (2559) “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักร
แรงคินพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ CO2 เป็นสารท้างาน” นครปฐม, ส้านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. จ้านวน 111 หน้า. 

 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

- ไม่มี - 
 

   หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 
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Proceedings 
Kitjettanee, C., Hudakorn, T. and Jaruyanon, P. (2017).  “Effect of Water 

Hyacinth and Pig Manure on the Biogas Production.” The 9th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being, 623-628. Khunming, China, June 26-28,  
2017. 

Sritrakul, N. and Hudakorn, T. (2016). “CFD Analysis of Thai-made Axial 
Flow Low- lift Pump.”  The 7th TSME International Conference on 
Mechanical Engineering,  CST 0005.  Chiang Mai, Thailand, 
December 13-16, 2016.  

Hudakorn, T.  and Sritrakul, N.  ( 2014) .  “ Thermal performance 
investigation of a trapezoid corrugated solar collector with 
internal baffles.” The Sixth International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
VI) ,  1 3 3 - 1 3 8 .  Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of 
Cambodia, August 28-30, 2014.  

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1 
615 335 การสั่นสะเทือนทางกล 
615 451 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 
615 532 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 
615 533 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
615 535 วิศวกรรมท่อความร้อน 
623 111 การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน 
623 514 ธุรกิจหม้อไอน ้าและอุปกรณ์ 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 624 601 คณิตศาสตร์ขั นสูงส้าหรับวิศวกรรมพลังงาน  

    

     
         วันที ่7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

4. ชื่อ-นามสกุล 
นายธิบดินทร์  แสงสว่าง 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553) 

 วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 
 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ทหา้หนิรนใ์นริพ ตีาีท)  
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

-  ไม่มี - 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sangsawang, T., Chimmanee, C. and Butsing, T. (2016). “The Continuous 
Process of Biodiesel Production with Water Heater Assist. ” 
Journal of Science and Technology, Vol 35, No. 3: 362-367. (TCI 
กลุ่ม 1) 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ถิรวัฒน์ วีรงคเสนีย์, และศิวัช พูลศิลป์. (2559). “การวิเคราะห์
คาร์บอนฟุตพริ นท์จากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกคลองหลวง จ.
ปทุมธานี ประเทศไทย.” วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2: 131-144. 
(TCI กลุ่ม 1) 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ทศพล สุขจิตร์, และธีระชัย สุรโชติเวศย์ . (2557). “การ
วิเคราะห์คาร์บอนฟุ๊ตพริ นท์จากการสร้างบ้านพักอาศัย กรณีบ้านพักอาศัย
ขนาด 300 ตารางเมตร.” วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ฉบับที่ 43, เล่มที่ 3    
: 579-588.  (TCI กลุ่ม 1) 

 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
-  ไม่มี - 
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Proceedings  
Sangsawang, T., Netprom P. and Bunto, T. (2016). “Performances and 

Emissions of Fishery Diesel Engine Fueled by Used Cooking Oil 
Blend with Butanol and Diesel at Light Load Condition.” The 8th 
International Conference on Science, Technology and Innovation 
for Sustainable Well- Being ( STISWB VIII) ,  2 6 0 - 2 6 6 .  Yangon, 
Myanmar, June 15-17, 2016.  

Sangsawang, T., Keadmanee, J. and Kraokrue, P. (2014). “Improvement 
of Air Ventilation in Underground Parking Area by Compuational 
Fluid Dynamics. ”  The 6th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
VI) .  Apsara Angkor Resort & Conference, 25-29.  Siem Reap, 
Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.  

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ชุติพงษ์ ประภาพัฒนานนท์, ธนภัทร ธนเดชโภคิน, พัฒนพงศ์ 
พรมใย, และธานินทร์ แตงโสภา. (2559). “การปรับปรุงระบบระบายอากาศ
ของอาคารทรงไทย กรณีศึกษา: อุโบสถวัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม 
ประเทศไทย.” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั งที่ 15, 230-235. อ.เกาะสมุย, 
จ. สุราษฏร์ธานี, 30-31 มีนาคม 2559. 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กิตตินันท์ นนทะวัน, ณัฐวุฒิ เป้าบ้านสวน, พงศธรณ์ พินิจ, ทัช
พงษ์ บุตรโคตร, และพันทวี ขันทอง. (2558). “การผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามัน
ปาล์มที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นโดยใช้สนามไฟฟ้า.” การ
ประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ
ร้อนและกระบวนการ ครั งที่ 14, 173-176. 19-20 มีนาคม 2558. 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ณัฐ วรรณโชค, และภัทรพล มณีวรรณ. (2558). “การศึกษา
สมรรถนะเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้น ้ามันดีเซลผสมเอทานอล.” การประชุม
วิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและ
กระบวนการ ครั งที่ 14, 177-182. 19-20 มีนาคม 2558. 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กิตติมศักดิ์ ตันตระกูล, และวิศรุต ร้าไพยกูล. (2558). “การ
เปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้เชื อเพลิง
ระหว่างดีเซล-กลีเซอรอลและน ้ามันดีเซล.” การประชุมวิชาการการถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั งที่ 
14, 183-186. 19-20 มีนาคม 2558. 

ธิบดินทร์ แสงสว่าง, พีระวัฒน์ เชษฐโชติรส, และวีระยุทธ บริบูรณ์ทรัพย์. (2558).  
“การศึกษาสมรรถนะน ้ามันดีเซลผสมน ้าในเครื่องยนต์เรือประมง.” การ
ประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ
ร้อนและกระบวนการ ครั งที่ 14, 187-191. 19-20 มีนาคม 2558. 
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ธิบดินทร์ แสงสว่าง ประพันธ์ ศรีสุข และสาธิต ลี ปัญญาพร. (2557). “การใช้
น ้ามันไบโอดีเซลเป็นตัวกลางในการใช้เอธานอลกับดีเซลในเครื่องยนต์
เรือประมง.” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั งที่ 13, 191-196. จ.จนัทบุรี, 13-
14 มีนาคม 2557. 

ธิบดินทร์  แสงสว่าง เจตน์ดนัย อิทธิมณฑล และณัฐพล ปิ่นแก้ว . (2557) . 
“การศึกษาการน้าน ้าผสมกับน ้ามันดีเซลเพ่ือใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง.”  
การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้าน
ความร้อนและกระบวนการครั งที่ 13, 197-202. จ.จันทบุรี, 13-14 มีนาคม 
2557. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต 
615 221 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 231 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
615 363 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
615 431 การท้าความเย็นและการปรับอากาศ 
615 442 การปรับอากาศ 
615 536 แหล่งพลังงานทดแทน 
623 311 ธุรกิจการท้าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 
623 312  อุปกรณ์การท้าความเย็นและการปรับอากาศ 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 636 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน 
624 642 การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ 

 
     
 

 
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

5. ชื่อ-นามสกุล 
นายสาโรช พูลเทพ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Optoelectronics Engineering) Institut National Polytechnique de Toulouse  
Universitaire de Toulouse, France (2008) 
วศ.ม (วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541) 

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
- ไม่มี - 

 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Pullteap, S. (2017). “Development of an Optical Fiber Based 
Interferometer for Strain Measurements in Non-Destructive 
Application.” Electrical Engineering, Vol. 99, No. 1: 379-386. (ISI) 

Pullteap, S.  ( 2016) .  “ Fiber Optic based Fabry- Perot Interferometric 
Sensor Applied for Mechatronic Engineering. ”  The Journal of 
Industrial Technology, Vol. 12, No. 2: 62-76. (TCI กลุ่ม 1) 

Pullteap, S.  and Seat, H.  ( 2015) .  “ An Extrinsic  Fiber Fabry- Perot 
Interferometer for Dynamic Displacement Measurement. ”  
Photonic Sensors, Vol. 5, No. 1: 50-59. (SCOPUS)  

 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 
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Proceedings  
Lapsongphon C., Pullteap S. and Thaisongkroh P. (2017), “Feasibility 

Analysis of Investment Cost for LED Driver Production in Thailand 
Industry”, International Symposium on Multimedia and 
Communication Technology (ISMAC), 201-204. Phranakhon Si 
Ayutthata, Thailand, August 2017. 

Pullteap S., “Development of a Walking Robot by using FPGA 
Controller”, IEEE Mechatronics - REM, 54-57. Compiegne, France, 
June 2016. 

Lapsongphon C. and Pullteap S. (2016). “Improvement of a Power 
Factor Correction in AC Source by Using Boost Converter Circuit”, 
The 9th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being, 611-616. Khunming, China,  
June 2016. 

Tangtanawat T., Udomsombatrattana S., Pullteap S. and Kheovichai K. 
(2015). “Worthiness of Changing LED Lighting System at Silpakorn 
University”, International Symposium on Multimedia and 
Communication Technology (ISMAC), 97-101. Phranakhon Si 
Ayutthata, Thailand, September, 2015. 

Chotigavanich V., Poolthaveetham S., Pullteap S. and Kheovichai K.  
(2015). “The possibility study on waste management at Silpakorn 
University (Sanam Chandra Palace Campus)”, International 
Symposium on Multimedia and Communication Technology 
(ISMAC), 88 - 92 .  Phranakhon Si Ayutthata, Thailand, September 
2015. 

Chatpoomrujee P., Khemwat R. and Pullteap S. (2015). “Process 
Improvement in Blow Film Plastic Production by Using Engineering 
Business Principle”, International Symposium on Multimedia and 
Communication Technology (ISMAC), 93-96. Phranakhon Si 
Ayutthata, Thailand, September 2015. 

Luangbumrungrak C., Cheevasatheinchaiyaporn S. and Pullteap S.  
(2014 ) . “Feasibility Analysis for a Smart Building System at 
Silpakorn University” The 6th International Conference on Science 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, 172. Siem 
Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.  

Lapsongphon C. and Pullteap S. (2014). “A Comparison of Production 
Effects between Compact Fluorescent and LED Lighting: A Case 
for CO2 Emission”, The 6th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, 171. Siem 
Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014. 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 

งานแปล (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

 
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 

สาโรช พูลเทพ. (2558). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
(Computer Programming for Mechanical Engineering). พิมพ์ครั งที่  1. 
นครปฐม: คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
จ้านวน 298 หน้า. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าส้าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 333 การวัดทางวิศวกรรม   
615 341 วิศวกรรมเครื่องมือวัด   
615 381 วิศวกรรมไฟฟ้าส้าหรับวิศวกรเครื่องกล 
623 211 การวัดทางวิศวกรรม  
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 663 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงานส้าหรับแผนวิทยานิพนธ์ 
624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1   

 
 

 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ) 
 วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

6. ชื่อ-นามสกุล 
นายนิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

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

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
- ไม่มี - 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Soponpongpipat, N., Sittikul, D. and Comsawang, P. (2016). “Prediction 
model of higher heating value of torrefied biomass based on the 
kinetics of biomass decomposition. ”  Journal of the Energy 
Institute, Vo. 89, No. 3: 425-435. (ISI) 

Soponpongpipat, N., Sittikul, D. and Sae-Ueng, U. (2015) “Higher heating 
value prediction of torrefaction char produced from non-woody 
biomass.” Frontiers in Energy, Vol. 9, No. 4: 461-471. (SCOPUS) 

Soponpongpipat, N. and Sae-Ueng, U.  (2015) .  “The effect of biomass 
bulk arrangements on the decomposition pathways in the 
torrefaction process.” Renewable Energy, Vol. 81 (September) : 
679-684.  (ISI) 

 
หนังสือรวมบทความวิจัย 

- ไม่มี - 
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Proceedings 
Thuchayapong, N. and Soponpongpipat, N. (2014). “Optimum Sizing of 

Cooling Coil in Fan Coil Unit for Chiller System Application by 
Thermo-economics Analysis.” The 6th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB VI) ,  428-432. Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 
August 28-30, 2014.  

Tharawadee, N.  and Soponpongpipat, N.  ( 2014) .  “ The Thermo-
Economic Analysis of Optimum Size of Cold Storage Room.” The 
6th International Conference of Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI) ,  2 0 1 .  Siem 
Reap, Kingdom of Cambodia, August 28-30, 2014.  

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 221 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
615 232 อุณหพลศาสตร์ประยุกต์ 
615 301 กระบวนการผลิตส้าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ 
615 341 วิศวกรรมเครื่องมือวัด 
615 432 วิศวกรรมโรงจักรต้นก้าลัง 
615 535 วิศวกรรมท่อความร้อน 
623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์ส้าหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม 
623 211 ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
623 213 เครื่องจักรกลของไหล 
623 411 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
623 545 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม 2 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน 
624 663 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงานส้าหรับแผนวิทยานิพนธ์ 
624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

7. ชื่อ-นามสกุล 
 นายกิตติศักดิ์  คู่วรัญญู 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544) 
 
สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Khuwaranyu, K.  and Jaruyanon, P.  (2016) .  “Energy Saving Potential in 

Fresh Market of Nakhon Sawan Province, Thailand. ”  Journal of 
Science and Technology Mahasarakham University, Vol.  35, 
No. 3: 267-274. (TCI กลุ่ม 2) 

Khuwaranyu, K.  and Jaruyanon, P.  (2015) .  “ Fishing Vessel Survey of 
Thailand for Energy Efficiency in Fisheries. ”  RMUTI Journal, 
Special Issue 1: 15-24. (TCI กลุ่ม 1) 

 

หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 

 

Proceedings      
Khuwaranyu, K.  and Jaruyanon, P.  (2016) .  “Feasibility Study on Fuel 

Consumption for Trawler Vessel. ”  The 8th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 289-296. Yangon, Myanmar, 
June 15–17, 2016. 
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Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2016). “Factors Affecting Customer 
in Purchasing Hybrid Electric Cars in Nakhon Pathom Province. ”  
8th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well- Being ( STISWB VIII) , 297- 303. 
Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016. 

Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2015). “Cost estimation of a case 
study in how to apply sugar manufacturing industry for ISO 
50001.” The 7th International Conference on Science, Technology 
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII) , 356-363. 
Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, July 30 – August 2, 2015. 

Khuwaranyu, K.  and Sritrakul, N.  ( 2014) .  “ Tire Pressure Monitoring 
Systems (TPMS) Review for Effect of Tire Pressure on Vehicle Fuel 
Consumption. ”  The 6th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
VI) , 13- 21.  Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, 
Kingdom of Cambodia, August 28 – 30, 2014. 

Khuwaranyu, K.  and Ruen-ngam, D.  (2014) .  “Survey Research on the 
Use of Energy Saving Household Equipment and Home 
Appliances in Nakhon Pathom province. ”  The 6th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well- Being ( STISWB VI) , 280- 287.  Apsara Angkor 
Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August 
28 – 30, 2014.  

ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพพงศ์ ศรีตระกูล และกิตติศักดิ์ คู่วรัญญู, 
(2557). “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger ส้าหรับบันทึกการ
ใช้พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง .” WMS Management 
Research National Conference # 3:  Innovation and Social 
Enterprise, 708-716.  โ ร ง แ รมทวิ น โ ลตั ส  นครศรี ธ ร ร ม ร าช ,  จ .
นครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557. 

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) 

- ไม่มี – 
 

งานแปล (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 

 

 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู. (2557). “แนวทางการลดค่าใช้จ่ายระบบผลิตน ้าเย็น.” ASHRAE 

Thailand Chapter Journal, Vol.1 (2013-2014): 16-21. 
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กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู. (2557). “การผสมผสานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) 
กับความปลอดภัยต่อชีวิต .” ASHRAE Thailand Chapter Journal, Vol.2 
(2013-2014): 10-15. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
 084 107 พลังงานในอาเซียน 
 614 301 กลศาสตร์ของไหล 
 615 221 กลศาสตร์ของไหล 1 
 615 223 กลศาสตร์ของไหล 1 
 615 322 เทอร์โมฟลูอิดส์ส้าหรับวิศวกร 
 615 323 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ 
 615 332 การท้าความเย็น 
 615 431 การท้าความเย็นและการปรับอากาศ 
 615 441 การท้าความเย็น 
 623 311 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
 623 312 ธุรกิจเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
 623 514 ธุรกิจหม้อไอน ้าและอุปกรณ์ 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 624 634 การออกแบบระบบพลังงาน 
 624 645 การออกแบบระบบพลังงาน 

624 691 สัมมนาส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 624 692 สัมมนาส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแผนวิทยานิพนธ์ 
 624 695 การศึกษาทางวิศวกรรมพลังงาน 
  

 

 
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

8. ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ ธัชยะพงษ์ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

 

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

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- ไม่มี - 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

- ไม่มี - 
 

   หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 

 

   Proceedings  
Inthagun, W.  and Thuchayapong, N.  (2016) .  “The Study of Physical 

Properties and Operating Cost Analysis of Biomass Pellet from 
Leucaena Leucocephala. ”  The 8th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB VIII), 490-497. Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016. 

Thuchayapong, N. and Inthagun, W. (2016). “The Thermal Characteristic 
of Biomass Briquette Stove.” The 8th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB VIII), 498-502. Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016. 
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Tharawadee, N.  and Thuchayapong, N.  ( 2015) .  “ The Effect of 
Torrefaction Process on Physical Properties and Operating Cost  
Of Biomass Powder. ”  The 7th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB VII), 418-423. Nakhon Pathom-Phetchaburi, Thailand, July 
30 - August 2, 2015.  

Thuchayapong, N. and Inthagun, W.  (2015). “The Physical Properties of 
Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass 
Briquette Stove. ”  The 7th International Conference on Science, 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
615 101 พื นฐานการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 202  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส้าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 213 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
614 301 กลศาสตร์ของไหล 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ 
 615 535 ท่อความร้อน 
623 213 เครื่องจักรกลของไหล 
623 332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 601 คณิตศาสตร์ขั นสูงส้าหรับวิศวกรรมพลังงาน 
624 635 เทคโนโลยีท่อความร้อน 
624 691 สัมมนาส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

9. ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐวุฒิ ธาราวดี 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

 

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

 

สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- ไม่มี – 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

- ไม่มี – 
    

หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี – 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
084 107 พลังงานในอาเซียน  
614 202 กลศาสตร์ของแข็ง 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 301 กระบวนการผลิตส้าหรับวิศวกรเครื่องกล 
615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
615 372 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
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615 535 วิศวกรรมท่อความร้อน 
623 111 การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน 
623 211 ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

10. ชื่อ-นามสกุล 
นายปรเมศร์ อารมย์ดี 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- ไม่มี – 
 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

- ไม่มี – 
 

   หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี – 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 301 กลศาสตร์ของไหล 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 

 615 321 การถ่ายเทความร้อน 
615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก้าลัง 
615 591 สัมมนา 
623 111 การค้านวณและกลศาสตร์ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน 
623 311 ธุรกิจอุปกรณ์การท้าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 

  

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 604  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั นสูงส้าหรับวิศวกรรม 
624 642 การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยมลพิษ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

11. ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววีระนุช อินทะกันฑ์ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
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สังกัด 
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บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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หนังสือรวมบทความวิจัย 
- ไม่มี - 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต 
615 203 สถิติส้าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
615 535 วิศวกรรมท่อความร้อน 
623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์ส้าหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม 
623 213 เครื่องจักรกลของไหล 
623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม 
623 411 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
623 431 การประมาณราคางานวิศวกรรม 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
624 692 สัมมนาส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแผนวิทยานิพนธ์ 

 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์) 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
12. ชื่อ-นามสกุล 

นายชัชธานนท์ โพธิคุณ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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

 
สังกัด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
- ไม่มี - 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Bhothikhun, C.  and Dechaumphai, P.  (2015) .  “Development of DKT 
Finite Element Formulation for Thermal Bending of Thin Plate. ” 
Journal of Thermal Stresses, Vol. 38, No. 7: 775-791. (ISI) 

Bhothikhun, C.  and Dechaumphai, P.  ( 2 0 14 ) .  “Adaptive DKT Finite 
Element for Plate Bending Analysis of Built- up Structures. ” 
International Journal of Mechanical & Mechatronics 
Engineering, Vol. 14, No. 1: 12-20. (SCOPUS) 

 
หนังสือรวมบทความวิจัย 

- ไม่มี – 
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Proceedings 
Bhothikhun, C.  (2017) .  “Generalized Conforming Flat Shell Triangular 

Element for Thin Plate Structural Analysis.” The 9th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being, 41 4-421. Khunming, China, June 26-28,  
2017. 

Bhothikhun, C. (2016). “Generalized Conforming Triangular Element for 
Thermal Bending Analysis of Thin Plate. ”  The 7th TSME 
International Conference on Mechanical Engineering ( TSME-
ICoME 2016), CST 0010. Duang Tawan Hotel, Chiang Mai, Thailand, 
December 13 - 16, 2016.  

Bhothikhun, C. (2016). “Adaptive DKQ Finite Element for Plate Bending 
Analysis. ”  The 8th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
VIII), 75-82. Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016. 

Uttamung, P., Bhothikhun, C., Siriparu, C., Paoprasert, N., Malatip, A. and 
Otarawanna, S.  ( 2014) .  “ Development of 3D finite element 
software for linear plate buckling analysis. ”  The 18th 
International Annual Symposium on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE-18), 117-118. Chonburi, Thailand, March 17-
19, 2014. 

 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 1 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
615 101 พื นฐานการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 
615 213 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส้าหรับวิศวกร 
623 311 ธุรกิจอุปกรณ์การท้าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 
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ภาคผนวก ค   
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาจริง และผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
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แผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ในช่วงปีการศึกษา 
2556-2559 
 

ตารางที่ 1 จ ำนวนนักศึกษำในหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556-
2559 

นักศึกษำ
ชั้นปีที่ 

ปีที่เข้ำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

รับเข้ำ  พ้นสภำพ จบกำรศึกษำ  ก ำลังศึกษำ 
แผน ผล คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1 2559 2 2 - - - - 2 28.57 
2 2558 2 1 - - - - 1 14.29 
3 2557 2 1 - - - - 1 14.29 
4 2556 2 3 - - - - 3 42.86 

รวม 8 7 - - - - 7 100.00 
   

  จำกตำรำงที่ 1 จะเห็นได้ว่ำภำควิชำฯ ได้ด ำเนินกำรเปิดหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมพลังงำน มำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556 จำกข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556–2559 จ ำนวน
นักศึกษำที่รับเข้ำมำทั้งสิ้นจ ำนวน 7 คน ซึ่ง ณ ปัจจุบันนักศึกษำท้ังหมดก ำลังศึกษำในหลักสูตรฯ  
 

ตารางที่ 2 จ ำนวนนักศึกษำในหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556–2559 (จ ำแนกตำมประเภทกำรรับเข้ำ และแผนกำรศึกษำ) 

นักศึกษำ
ชั้นปีที ่

ปีที่เข้ำ 
จ ำนวนนักศึกษำจ ำแนกตำมประเภท

กำรรับเข้ำ 
จ ำนวนนักศึกษำจ ำแนกตำมแผนกำร

ศึกษำ 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ แบบ 1.1 แบบ 2.2 

1 2559 2 - 2 - 
2 2558 1 - 1 - 
3 2557 1 - 1 - 
4 2556 3 - 3 - 

รวม 7 - 7 - 
   

จำกตำรำงที่ 2 จะเห็นได้ว่ำนักศึกษำทั้งหมดที่ท ำกำรศึกษำในหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมพลังงำน ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556–2559 เป็นนักศึกษำภำคปกต ิแบบ 1.1 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณา 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมพลังงาน 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก จ   
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกตา่งระหว่าง 
หลักสตูรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง
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ไม่น้อยกว่า 24 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสตูรปรับปรุง 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

 
2.  เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
624 601 คณิตศาสตร์ข้ันสูงส าหรับวิศวกรรม

พลังงาน  
รายวิชาที่ถูกยกเลิก 

624 602 การประยุกต์สถิตสิ าหรับวิศวกรรม
พลังงาน  

รายวิชาที่ถูกยกเลิก 

624 603 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมพลังงาน  รายวิชาที่ถูกยกเลิก 

 
624 604 ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขขั้นสูงส าหรับ

วิศวกรรม  
รายวิชาที่เปิดใหม่ 

624 611 ระเบียบวธิีไฟไนท์เอลเิมนท์ส าหรับ
วิศวกร  

รายวิชาที่ถูกยกเลิก 

624 621 พลศาสตร์ของไหลเชงิค านวณ 624 621  พลศาสตร์ของไหลเชงิค านวณ คงเดิม 
 624 622  วิศวกรรมฟลูอิไดเซชัน รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 624 623  กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง รายวิชาที่เปิดใหม่ 
624 631 นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  รายวิชาที่ถูกยกเลิก 
624 632  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง 624 632  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง คงเดิม 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 เกณฑ์ สกอ. เดิม ปรับปรุง จ านวนหน่วยกิตท่ี

แตกต่าง 
แบบ 1.1     

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 48 48 48 คงเดิม 
วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสมัมนา 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

 4 4 คงเดิม 

แบบ 2.2     
วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสมัมนา  4 4 คงเดิม 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 20 ไม่น้อยกว่า 20 คงเดิม 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 48 48 48 คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
624 633  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 624 633  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน คงเดิม 
624634 การออกแบบและการหาจุดเหมาะสม

ของระบบพลังงาน    
รายวิชาที่ถูกยกเลิก 

624 635 เทคโนโลยีท่อความรอ้น 624 635 เทคโนโลยีท่อความรอ้น คงเดิม 
624 636 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี

การแปลงพลงังาน 
624 636 แหล่งพลังงานทดแทนและ เทคโนโลยี

การแปลงพลงังาน 
คงเดิม 

624 637  เศรษฐศาสตร์พลังงาน  รายวิชาที่ถูกยกเลิก 
624 638  การออกแบบและจัดการระบบ

พลังงาน  
รายวิชาที่ถูกยกเลิก 

624 639  การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอย่าง
คุ้มค่า  

รายวิชาที่ถูกยกเลิก 

624 641  การจัดการพลังงานในอาคาร 624 641  การจัดการพลังงานในอาคาร คงเดิม 
624 642  การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อย

มลพิษ 
624 642  การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อย

มลพิษ 
คงเดิม 

624 643  เทคโนโลยีฟลูอิไดเซชัน  รายวิชาที่ถูกยกเลิก 
624 644 อุณหพลศาสตร์ข้ันสูงส าหรับวิศวกรรม

พลังงาน  
รายวิชาที่ถูกยกเลิก 

 624 645  การออกแบบระบบพลังงาน รายวิชาที่เปิดใหม่ 

 
624 646  การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความ

ร้อน 
รายวิชาที่เปิดใหม่ 

 624 647  การเดือดและการไหลสองสถานะ รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 624 648  วิศวกรรมการเผาไหม้ รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 624 649  เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล รายวิชาที่เปิดใหม่ 
624 651 การประยุกต์เมคคาทรอนิกส์ส าหรับ

วิศวกรรมพลังงาน  
รายวิชาที่ถูกยกเลิก 

 
624 652  แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับ

อาคาร 
รายวิชาที่เปิดใหม่ 

 624 653  การดูดความชื้นส าหรับอาคาร รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 624 654  การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 624 655  การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง รายวิชาที่เปิดใหม่ 
624 661  ระเบียบวิธีวิจัยทางวศิวกรรมพลังงาน 624 661  ระเบียบวิธีวิจัยทางวศิวกรรมพลังงาน คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
624 662  การประเมินวัฏจักรชีวิตส าหรับ

วิศวกรรมพลังงาน  
รายวิชาที่ถูกยกเลิก 

624 663  ระเบียบวิธีวิจัยทางวศิวกรรมพลังงาน  รายวิชาที่ถูกยกเลิก 
 624 664  ระบบสมองกลฝงัตัว รายวิชาที่เปิดใหม่ 

 
624 665  เทคโนโลยีตัวตรวจจบัชนดิเส้นใยแก้ว

น าแสง 
รายวิชาที่เปิดใหม่ 

 624 666  การวัดและเครื่องมือวัด รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 624 667  การควบคุมอัตโนมัต ิ รายวิชาที่เปิดใหม่ 
624 671  เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1 624 671  เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1 คงเดิม 
624 672  เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 624 672  เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2 คงเดิม 
624 673  เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 3  รายวิชาที่ถูกยกเลิก 
624 674  เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 4  รายวิชาที่ถูกยกเลิก 
624 691 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
624 691  สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
คงเดิม 

624 692 สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

รายวิชาที่ถูกยกเลิก 

 624 695 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมพลังงาน รายวิชาที่เปิดใหม่ 
624 699 วิทยานิพนธ์ 624 699 วิทยานิพนธ์ คงเดิม 
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624 604  Advanced Numerical Methods for Engineering 
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. 

 

624 621  Computational Fluid Dynamics   
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      Fluidization Engineering   
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    Advanced Fluid Mechanics 
Review of principal concepts and methods of fluid dynamics.  Navier-

Stokes equation for viscous flows. Potential flows. Similarity and dimensional 
analysis. Boundary layers and separation. Turbulent flow. Computational fluid 
dynamics. 

 

624 632   Advanced Solar Energy Engineering 
Physical characteristics of solar energy and solar radiation measurement.  

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

มคอ.2 
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624 633  Energy Conservation and Management 
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 Heat Pipe Technology 
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. 

 

624 636 Renewable Energy Resources and Conversion Technology 
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  Energy Management in Buildings 
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 
psychometry.  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 Combustion and Emission Control 
Applications 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 processes in internal and external 
combustion engines.  Characteristics and options of emission controls for 
internal combustion engines. 
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624 645 Design of Energy Systems 
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. 
Financial management for engineering projects. 
 

624 646 Heat Exchanger Design 
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 heat pipe  
heat exchanger. Applications of heat exchangers. 

 
624 647 Boiling and Two-Phase Flow 

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 Combustion Engineering 

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. Devitalization in solid fuels. Char combustion. 
Applications of solid fuel combustion in engineering. 
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624 649 Biomass Conversion Technology 
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 Computer Simulations for Buildings 

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

 
624 653 Dehumidification for Buildings 

Cooling and dehumidification requirements in buildings. 
Dehumidification options.  Working principles of desiccants.  Types of 
desiccants.  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 potential. 
Case studies. 

 
624 654 Passive Building Design 

Sustainable energy conservation strategies for buildings.  Daylighting in 
buildings.  Shading devices.  Natural ventilation and air flows in buildings. 
Thermal comfort.  Visual comfort.  Heat transfer through building envelopes. 
Applications for Thai-style buildings. Applications of automated blinds. 
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624 655  Advanced Heat Transfer 
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 thermal system design. 

 
624 661 Research Methodology in Energy Engineering 

Research principles and examples. Systematic approaches in conducting 
research and the 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. Presenting techniques and 
publications of research work. 

 
624 664 Embedded System 

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

 
624 665 Fiber Optic Sensor Technology 

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 Measurement and Instrumentation 

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 Automatic Control 
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  Selected Topics in Energy Engineering I 

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

 
624 672  Selected Topics in Energy Engineering II 

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

 
624 691  Seminar in Energy Engineering 

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 and other related topics. 

 
624 695     Special Study in Energy Engineering 

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

 
624 699 Thesis 

Research in the field of energy engineering under the supervision of an 
advisor. 

 
 

มคอ.2 




