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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ 1. ขอมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
Master of Engineering Program in Energy Engineering

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
Master of Engineering (Energy Engineering)
M.Eng. (Energy Engineering)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 จํานวน
แผน ก แบบ ก 2 จํานวนไมนอยกวา
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช
5.3 การรับเขาศึกษา

36 หนวยกิต
36 หนวยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ป
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
รับทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

มคอ. 2
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เริ่มเปดสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558
คณะกรรมการวิชาการใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 16/2557 วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรผูรับผิดชอบดานพลังงาน
(2) นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผูสอนดานพลังงาน
(3) เจาของกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมพลังงาน
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
(1) นายทสพล เขตเจนการ
เลขประจําตัวประชาชน 3-1022-01676-85-6
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
คุณวุฒิ D.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2008)
M.S. (Civil Engineering) University of Colorado, USA (2000)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2537)
(2) นางสาวกษมา ศิริสมบูรณ
เลขประจําตัวประชาชน 3-1020-01011-94-0
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2551)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540)
(3) นายธีระศักดิ์ หุดากร
เลขประจําตัวประชาชน 5-1306-00016-87-1
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2540)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องดวยในปจจุบัน สภาวะการแขงขันโดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ ทั่วโลกเปนไปอยางรวดเร็วและเขมขน
สงผลใหประเทศไทยจําเป นจะตองมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหเปนไปอยางตอเนื่องและรวดเร็วตามไปดวย ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของภาคอุตสาหกรรมควบคูกันไป
ไมวา จะเป นในดา นของประสิ ท ธิภ าพของเครื่ อ งจั กรกลและกระบวนการ ความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร
ผลกระทบตอสิ่ งแวดล อม ตลอดจนประสิ ท ธิภ าพการใช พลั ง งานและการหาพลั งงานทดแทนรู ป แบบต างๆ ที่
นอกเหนือจากเชื้ อเพลิ งประเภทฟอสซิ ล ซึ่ง วิ ท ยาการดานพลั ง งานนี้มีความสั มพันธ และจั ดเปนส ว นหนึ่ง ของ
วิท ยาการดานวิศวกรรมเครื่ องกล และยังถือไดวาเปนความตองการเรงดวนของประเทศที่ ตองพึ่งพาการนําเข า
พลังงานในรูปของเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเปนตนทุนสําคัญของภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก แนวทางหนึ่งในการพัฒนา
เทคโนโลยีดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ไดแก การทําการวิจัยและนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใหเขากับ
ความตองการของประเทศ และลดภาวะการพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศเพียงอยางเดียว ซึ่งภารกิจ
ดังกลาวจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะผลิตงานวิจัยได ถึงแมวาใน
ปจจุบันจะมีสถาบันการศึกษาและหนวยงานหลายแหงที่เรงผลิตบัณฑิตและงานวิจัยออกมาเพื่อตอบสนองความ
ตองการดังกลาว แตก็ยังคงไมเพียงพอ อีกทั้งยังมีบุคลากรบางสวนที่มีความมุงมั่นที่จะเพิ่มพูนความรูและคุณวุฒิ
ให แกต นเอง แตเ วลาและเงื่อ นไขของหลั กสู ต รที่ มีอ ยู ของหลายสถาบั น การศึ กษายั งไมเอื้ ออํานวยเท าที่ ควร
การพัฒนาวิทยาการที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศยังคงตองการบุคลากรที่มีคุณภาพ
อีก เป น จํานวนมาก ด วยเหตุนี้ ภาควิช าวิ ศ วกรรมเครื่อ งกล จึ งไดจั ดทําหลั ก สู ตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ พัฒนางานดานการวิจัย และนําความรูที่
ไดจากงานวิจัยมาประยุกตใชในการตอบสนองความตองการทางดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศ
ดวยตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนไป ประเทศไทยจะรวมเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพื่อเปน
การตอบสนองตอทิศทางของประเทศในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน
(หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2558) ในครั้งนี้ ภาควิชาฯ จึ งได กําหนดให นักศึกษาในหลักสู ตรฯ ทุกคนเข ารวมการ
ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและ
เทคโนโลยีในกลุมประเทศอาเซียนดวยกัน รวมทั้ง มีการปรับเงื่อนไขการรับ เขาศึกษาใหสามารถรับนักศึกษาไดทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี เพื่อเปดโอกาสใหมีการ
รับเขาหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันในอนาคตอันใกล
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรไดคํานึงถึงการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความสํานึก
ตอสังคมโดยรวม มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ที่จะนําไปสูการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอยางยั่งยืน
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนการสอนในมหาวิท ยาลั ยศิล ปากร ยังเอื้ อให
มหาบั ณฑิตไดต ระหนั กถึ งคุ ณคาของศิ ลปวัฒ นธรรมของประเทศและสากลโดยเฉพาะอยางยิ่ งในกลุม ประเทศ
อาเซียนดวยกัน นอกจากนี้หลักสูตรยังตอบสนองตอความตองการในการอนุรักษพลังงานและการเลือกใชพลังงานที่
เหมาะสม ทําใหการพัฒนาสังคมและความตองการการใชพลังงานสอดคลองกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการ
ปองกันปญหาการขาดแคลนแหลงพลังงาน
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อเปนการเรงผลิต
งานวิจัยดานพลังงานของประเทศ และพัฒนาบุคลากรในประเทศใหมีความรูความสามารถในการสรางงานวิจัยใน
ดานการอนุรักษพลังงานและการหาแหลงพลังงานทดแทน ใหมีจํานวนมากและรวดเร็ว เพื่อใหป ระเทศสามารถ
พึ่งพาตนเองและลดความตองการการพึ่งพาพลังงานนําเขาจากตางประเทศใหไดมากที่สุด และเพื่อเพิ่มศักยภาพให
บุคลากรในหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ตองการศึกษาตอ จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหผลิตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชํานาญในการ
วิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ตลอดจนสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอสิ ระ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงและบูรณาการความรูใหเขากับศาสตร
สาขาอื่นได
เพื่อเปนการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ใหเปนหลักสูตร
วิจัยที่เขมแข็งและมีความเปนเลิศเฉพาะดาน ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจึงไดมี
การกําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาเลือกที่สรางขึ้นจากสาขาวิจัยหลักที่ภาควิชาฯ มีความชํานาญ
รวมทั้งยังไดมีการยกเลิกการเรียนในแผน ข. เพื่อใหมหาบัณฑิตที่จบไปจากหลักสูตรฯ ไดมีประสบการณการทํางาน
วิจัยตามแผนการเรียนที่ตองทําวิทยานิพนธทุกคน นอกจากนั้น ยังไดปรับ เงื่อนไขการรับ เขาศึกษาใหสามารถรับ
นักศึกษาไดทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่ส ามารถใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี เพื่อเปด
โอกาสใหมีการรับเขาหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันในอนาคตอันใกล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรมีความสอดคล องกั บพันธกิจ หลักของมหาวิทยาลัยศิ ลปากรที่มุงเปนผู นําการถ ายทอดความรู
ศิล ปวั ฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยีทั้ งในระดับ ชาติ และนานาชาติ กล าวคือ เป นหลั กสู ต รที่ มุง ผลิ ต
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีความ
ชํานาญในการวิจัย ซึ่งการวิจัยถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนทาง
การศึกษาที่เหมาะสม เชน เปดสอนทั้งโครงการปกติ และโครงการพิเศษ เพื่อเปนทางเลือกสําหรับ ผูศึกษาตอที่ยัง
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ตองทํางานในเวลาราชการ และมีการจัดสรรทุนวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ยั ง มุ ง เน น การผลิ ต ถ า ยทอด และให บ ริ ก ารข อ มู ล สารสนเทศทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
เพื่อการศึก ษาแกสาธารณชน ผ านการตีพิมพใ นวารสารหรื อสิ่ งพิมพท างวิ ชาการ หรื อการนํา เสนอผลงานทาง
วิชาการในการประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ในทุกแผนการศึกษาของหลักสู ตร รวมทั้ง ยังเป ด
โอกาสใหสามารถรับนักศึกษาตางชาติได ซึ่งเปนการตอบสนองตอพันธกิจ ในการเตรียมพรอมตอการเขารวมเปน
สวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรมพลั งงาน มุงเนนผลิตมหาบัณฑิตที่ มีความรู
ความสามารถพัฒนางานดานการวิจัยทางดานพลังงาน และนําความรูที่ไดจากงานวิจัยมาประยุกตเพื่อตอบสนอง
ความตองการทางดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศ
1.2 ความสําคัญ
เป นหลั ก สูตรที่ มุงผลิ ตมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมพลั งงานที่มีคุ ณภาพ มีความรู ความสามารถทั้ ง
ทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชํานาญในการวิจัยทั้งทางดานวิศวกรรมพลังงาน และการจัดการพลังงาน
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อผลิ ตมหาบั ณฑิตสาขาวิชาวิ ศวกรรมพลั งงานที่ มีคุ ณภาพ มีความรู ความสามารถทั้ งทางดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชํานาญในการวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงและ
บู ร ณาการความรู ใ ห เ ข า กั บ ศาสตร ส าขาอื่ นได ตลอดจนเพื่ อผลิ ต มหาบัณฑิ ตที่ มีความคิ ดสร า งสรรค มีค วาม
รับ ผิดชอบตอหนาที่ มีความสํานึก ตอสั ง คมโดยรวม มีจ รรยาบรรณ มี คุณธรรม มีความตระหนั กถึ ง คุณค าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาที่ สอดคลองกับความตองการของประเทศ เพื่อสนองความตองการ
กํา ลั ง คนด า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลและพลั ง งาน ทั้ ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรม และความตองการวิทยาการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของประเทศ
1.3.3 เพื่อ ส ง เสริ มงานวิ จั ยและพัฒ นาในด า นวิ ศ วกรรมเครื่ องกลและพลั งงานของประเทศไทยให มี
ความกาวหนา ตลอดจนมีการนําความรูที่ไดมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับความตองการของประเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันทางดานเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการนําไปสูการเปนสังคมฐานความรูในอนาคต
1.3.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาบัณฑิตใหมีความสามารถในการสื่อสารและติดตอประสานงานในระดับ
นานาชาติโดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน
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2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงกลยุทธ
สําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผนและหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
แผนการพัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ภายในระยะเวลา 5 ป
แผนการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและความ
ตองการของประเทศภายใน
ระยะเวลา 5 ป
แผนการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน ภายใน 3 ป

กลยุทธ
ติดตามและประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

รายงานผลการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรเพื่อการ
ปรับปรุงโดยพิจารณาจาก ผลการ
ดําเนินงาน การจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต และ
ภาวะการไดงานทําของมหาบัณฑิต
การเผยแพรผลงานวิจัยและผลงาน มีบทความที่ไดรบั การเผยแพรหรือ
การนําเสนอผลงานวิจยั
วิชาการของคณาจารยและ
นักศึกษาในหลักสูตร
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิท ยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการจัด การเรี ยนการสอนภาคการศึ กษาพิเ ศษฤดู ร อน ทั้ งนี้ ขึ้นอยู กับ การพิจ ารณาของภาควิ ชา
วิศวกรรมเครื่องกล
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม-พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
เดือนมิถุนายน-สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 แผน ก แบบ ก1
สําเร็จปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมในสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือ
เทียบเทา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.2.2 แผน ก แบบ ก2
สําเร็จปริญญาบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเทา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.2.3 ผูมีสิ ทธิเ ขาศึ กษาตามขอ 2.2.1 และ 2.2.2 ตองมีคุณสมบัติครบถ วนตามขอบั งคับ มหาวิทยาลั ย
ศิ ล ปากร ว า ด วยการศึ กษาระดั บ บั ณฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2550 ข อ 7 และ/หรื อ ที่ มีก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ยนแปลงภายหลัง (ดู ภาคผนวก ก) และขอกํา หนดเพิ่มเติมของคณะวิ ศวกรรมศาสตร และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พิจารณาแลว
เห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรื อวิทยาศาสตรบั ณฑิตหรือเทียบเทาทุ กสาขาเข าเรีย น จึงอาจมีปญหาเรื่ องนักศึกษา
บางสาขามีพื้นฐานไมเพียงพอในวิชาเฉพาะดานของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จะตองศึกษารายวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรี
ในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพิ่มเติมจากหนวยกิตที่กําหนดตาม
หลักสูตรโดยไมนับหนวยกิต รวมในหลักสูตร เพื่อปรับ พื้นฐานใหมีความรูเพียงพอในการตอยอดความรูระดับสู ง
เฉพาะทางวิศวกรรมพลังงานตอไป นอกจากนี้ยังกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิศวกรรมพลังงาน และรายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหมั่นใจวามหาบัณฑิตที่จบ
ออกไปจะเปนผูที่มีทักษะทางการวิจัย สามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาความรูดาน
วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศใหกาวหนาอยางตอเนื่อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ชั้นปที่
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
ป 2558
ป 2559
ป 2560
ป 2561
ชั้นปที่ 1
20
20
20
20
ชั้นปที่ 2
20
20
20
รวม
20
40
40
40
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
20
20
20

ป 2562
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

2562

คาบํารุงการศึกษา

577,116

1,072,000

1,072,000

1,072,000

1,072,000

คาลงทะเบียน

205,000

3,805,000

3,810,000

3,810,000

3,810,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

1,397,600

1,520,356

1,647,477

1,764,226

1,880,880

รวมรายรับ

2,179,716

6,397,356

6,529,477

6,646,226

6,762,880
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
ใช งบประมาณของคณะวิ ศวกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม และบัณฑิ ตวิ ท ยาลั ย
โดยประมาณการสําหรับการเรียนการสอนภายใน 5 ป เปนดังนี้
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
คาใชจายบุคลากร
คาใชจายดําเนินงาน
ทุนการศึกษา
รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาสิ่งกอสราง
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2558

2559

1,212,600
150,000
40,000
1,402,600

1,285,356
200,000
50,000
1,535,356

70,000
70,000
1,472,600
20
74,000

70,000
70,000
1,605,356
20
80,000

ปงบประมาณ
2560

2561

2562

1,362,477
250,000
50,000
1,662,477

1,444,226
290,000
50,000
1,784,226

1,530,880
320,000
50,000
1,900,880

70,000
70,000
1,732,477
20
87,000

60,000
60,000
1,844,226
20
92,000

60,000
60,000
1,960,880
20
98,000

คาใชจายในการผลิตมหาบัณฑิตเฉลี่ย 86,000 บาทตอคนตอป
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2.7 ระบบการศึกษา
[ /]
แบบชั้นเรียน
[ ]
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
[ ]
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
[ ]
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
[ ]
แบบทางไกลอินเทอรเน็ต
[ ]
อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเที ยบโอนหน ว ยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเรี ย นข า มมหาวิ ท ยาลั ย เป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง (ดูภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2

รวมตลอดหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

36
36

หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แบงเปน 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1
และแผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 1
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน
3*
หนวยกิต
รายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1*
หนวยกิต
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
36
หนวยกิต
รวมหนวยกิต ตลอดหลักสูตร
36
หนวยกิต
และตองสอบผานการสอบประมวลความรอบรู (ทั้งขอเขียนและปากเปลา)
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวมหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

12
12
12
1*
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

สํา หรับ นั กศึ กษาทั้ งในแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ที่มีความรูพื้นฐานไม เพีย งพอ
จะตองศึกษารายวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล เพิ่มเติมจากหนวยกิตที่กําหนดตามหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร
ทั้งนี้นักศึกษาตองผานวิชาบังคับทุกรายวิชากอน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 624 693
วิทยานิพนธ (Thesis) มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต หรือ รายวิชา 624 694 วิทยานิพนธ (Thesis) มีคาเทียบเทา 12
หนวยกิต

*นักศึกษาตองลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และไดผลการศึกษาเปน S
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา
การลงเลขประจํารายวิชาตางๆ ในหลักสูตร กําหนดไวเปนเลข 6 หลัก โดยแบงออกเปน
สองกลุม กลุมละสามหลัก เขียนตอกันโดยเวนวรรคหนึ่งชวงระหวางชุดแรก และชุดหลัง
เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานที่รบั ผิดชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี้
624 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหัสรายวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับของการศึกษา
6
หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุมของรายวิชา
0
หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมและคณิตศาสตรวิศวกรรม
1
หมายถึง กลุมวิชากลศาสตรวิศวกรรม
2
หมายถึง กลุมวิชากลศาสตรของไหล
3-5
หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมอุณหภาพ
6-8
หมายถึง กลุมวิชาอื่นๆ
9
หมายถึง กลุมวิชาโครงงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ
เลขตัวที่สาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหนวยกิต
รายวิชาบรรยาย
1 หนวยกิต เทากับ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
รายวิชาฝกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หนวยกิต เทากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
รายวิชาสัมมนา
1 หนวยกิต เทากับ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
วิทยานิพนธ
1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
ในแตล ะรายวิ ชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก จํานวนชั่วโมงบรรยาย (บ)
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่ วโมงที่นั กศึกษาตองศึ กษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สั ปดาหแล วหารดวย 3
ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหนวยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
เลขตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห
เลขตัวที่สี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาตอสัปดาห
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3.1.3.3 รายวิชา
1) แผน ก แบบ ก 1
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน
3*(3-0-6)
(Research Methodology in Energy Engineering)
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1*(0-2-1)
(Seminar for Graduate Students)
624 693 วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต
(Thesis)
2) แผน ก แบบ ก 2
(ก) หมวดวิชาบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
624 601 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
(Advanced Mathematics for Energy Engineering)
624 636 แหลงพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy Resources and Conversion Technology)
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน
3(3-0-6)
(Design of Energy Systems)
624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
(Research Methodology in Energy Engineering)
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1*(0-2-1)
(Seminar for Graduate Students)
(ข) หมวดวิชาเลือกจํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากแขนงใด
แขนงหนึ่ง ดังตอไปนี้
แขนงวิชา การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
(Heat Exchanger Design Field of Study)
624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม
(Advanced Numerical Methods for Engineering)
624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตยขั้นสูง
(Advanced Solar Energy Engineering)
624 635 เทคโนโลยีทอความรอน
(Heat Pipe Technology)
624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
(Heat Exchanger Design)
624 647 การเดือดและการไหลสองสถานะ
(Boiling and Two-Phase Flow)
*นักศึกษาตองลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และไดผลการศึกษาเปน S

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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624 671
624 672
624 695

เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1
(Selected Topics in Energy Engineering I)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2
(Selected Topics in Energy Engineering II)
การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน
(Special Study in Energy Engineering)

แขนงวิชา เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel Field of Study)
624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม
(Advanced Numerical Methods for Engineering)
624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
(Heat Exchanger Design)
624 648 วิศวกรรมการเผาไหม
(Combustion Engineering)
624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล
(Biomass Conversion Technology)
624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1
(Selected Topics in Energy Engineering I)
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2
(Selected Topics in Energy Engineering II)
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน
(Special Study in Energy Engineering)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

แขนงวิชา ระบบพลังงานในอาคาร (Building Energy Systems Field of Study)
624 633 การอนุรกั ษและการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Management)
624 641 การจัดการพลังงานในอาคาร
3(3-0-6)
(Energy Management in Buildings)
624 652 แบบจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับอาคาร
3(3-0-6)
(Computer Simulations for Buildings)
624 653 การดูดความชื้นสําหรับอาคาร
3(3-0-6)
(Dehumidification for Buildings)
624 654 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
3(3-0-6)
(Passive Building Design)

มคอ. 2
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624 671
624 672
624 695

เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1
(Selected Topics in Energy Engineering I)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2
(Selected Topics in Energy Engineering II)
การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน
(Special Study in Energy Engineering)

แขนงวิชา การเผาไหมและระบบเชิงอุณหภาพ
(Combustion and Thermal Systems Field of Study)
624 621 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
(Computational Fluid Dynamics)
624 622 วิศวกรรมฟลูอิไดเซชั่น
(Fluidization Engineering)
624 642 การเผาไหมและการควบคุมการปลอยมลพิษ
(Combustion and Emission Control)
624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล
(Biomass Conversion Technology)
624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1
(Selected Topics in Energy Engineering I)
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2
(Selected Topics in Energy Engineering II)
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน
(Special Study in Energy Engineering)
แขนงวิชา พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณขั้นสูง
(Advanced Computational Fluid Dynamics Field of Study)
624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม
(Advanced Numerical Methods for Engineering)
624 621 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
(Computational Fluid Dynamics)
624 623 กลศาสตรของไหลขั้นสูง
(Advanced Fluid Mechanics)
624 655 การถายเทความรอนขั้นสูง
(Advanced Heat Transfer)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
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624 671
624 672
624 695

เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1
(Selected Topics in Energy Engineering I)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2
(Selected Topics in Energy Engineering II)
การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน
(Special Study in Energy Engineering)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

แขนงวิชา ระบบฝงตัวทางกล (Mechanical Embedded System Field of Study)
624 664 ระบบสมองกลฝงตัว
3(3-0-6)
(Embedded System)
624 665 เทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเสนใยแกวนําแสง
3(3-0-6)
(Fiber Optic Sensor Technology)
624 666 การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Measurement and Instrumentation)
624 667 การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
624 671 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)

624 694

(ค) วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
(Thesis)

มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต

มคอ. 2
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
624 661
624 691

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน
สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอกเวลา)
3*(3-0-6)
1*(0-2-1)
-

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
624 693

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอกเวลา)
12
12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
624 693

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอกเวลา)
12
12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
624 693

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอกเวลา)
12
12

*นักศึกษาตองลงทะเบียน โดยไมน ับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และไดผ ลการศึกษาเปน S

มคอ. 2
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3.1.4.2 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
624 601
624 636
624 645
624 661
624 691

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอก
เวลา)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน
แหลงพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน
ทดแทน
การออกแบบระบบพลังงาน
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน
สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวมหนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1*(0-2-1)
12

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
------

ชื่อวิชา
วิชาเลือก ไมนอยกวา
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอกเวลา)
12
12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
624 694

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอกเวลา)
6
6

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
624 694

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษานอกเวลา)
6
6

*นักศึกษาตองลงทะเบียน โดยไมน ับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และไดผลการศึกษาเปน S
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มคอ. 2

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
624 601

คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
(Advanced Mathematics for Energy Engineering)
สมการเชิงอนุพันธสามัญและสมการเชิงอนุพันธยอย เมตริกซ การแปลงลาปลาซ ฟงกชันแกมมา
ฟงกชันเบสเซลและพหุนามเลอจองด การวิเคราะหเวกเตอรและเทนเซอร จํานวนเชิงซอน ฟงกชั่นวิเคราะห ฟงกชนั่
ฮามอนิก ส ทฤษฎีบ ทปริ พันธ ของโคชี ทฤษฎี บทเรซิ ดิว การประยุกต ใช ง านระเบี ยบวิ ธีเ ชิงตั วเลขสํา หรับ งาน
วิศวกรรม สมการเชิงอนุพันธสามัญและสมการเชิงอนุพันธยอย เทคนิคการหาคาที่เหมาะที่สุด การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตร
Ordinary and partial differential equations. Matrices. Laplace transforms. Gamma
functions. Bessel functions and Legendre polynomials. Vector and tensor analysis. Complex
numbers. Analytic functions. Harmonic functions. Cauchy’s integral theorem. Theory of residues.
Applications of numerical methods for engineering. Differentiation, and ordinary and partial
differential equations. Optimization techniques. Computer programming for mathematical
problem solving.
624 604

ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Advanced Numerical Methods for Engineering)
การประยุก ต ใ ช ง านระเบี ยบวิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลขสํ า หรั บ วิ ศวกรรม รากของสมการ ระบบสมการ
เชิงเส น การประมาณค าภายในชว ง การถดถอย การหาค าปริพันธและคาอนุ พันธเ ชิงตัวเลข ระเบี ยบวิธี ผลตาง
สืบ เนื่องและระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตร ปญหา
สภาวะคงตัว ในหนึ่งมิ ติ ป ญ หาสภาวะคงตัว ในสองมิติ ป ญ หาไมค งตัว ในหนึ่งมิติ ป ญ หาไมคงตัวในสองมิติ
เสถียรภาพเชิงตัวเลข เรื่องเฉพาะในระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การประยุกตในการออกแบบระบบความรอน
Applications of numerical methods for engineering. Roots of equations. Systems of
linear equations. Interpolation. Regression. Numerical integration and differentiation. Finite
difference method and finite element method. Computer programming for mathematical
problem solving. One-dimensional steady- state problems. Two-dimensional steady-state
problems. One-dimensional transient problems. Two-dimensional transient problems. Numerical
stability. Selected topics in numerical methods. Applications in thermal system design.
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624 621

พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
3(3-0-6)
(Computational Fluid Dynamics)
การบรรยายเชิ งคณิตศาสตรข องปรากฏการณทางกายภาพ สมการเชิง อนุพัน ธยอย สภาวะ
เริ่มตนและสภาวะขอบเขต เทคนิคการดิสครีไทเซชั่น ระเบียบวิธีไฟไนตวอลุม ความตองกัน เสถียรภาพ การลู
เขา ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการแกปญหาพลศาสตรของไหล
Mathematical description of physical phenomena. Partial differential equations.
Initial and boundary conditions. Discretization techniques. Finite volume method. Compatibility.
Stability. Convergence. Numerical methods for solving fluid dynamic problems.
624 622

วิศวกรรมฟลูอิไดเซชั่น
3(3-0-6)
(Fluidization Engineering)
การใช งานฟลู อิไดซเบดในภาคอุ ตสาหกรรม ฟลู อิไ ดเซชั่ นและยา นการเกิดฟลูอิไดเซชั่ น เบด
หนาแน น อุ ป กรณ กระจาย เจ็ ท ส แ ก ส และกํ า ลั ง ป ม ฟองอากาศในเบดหนาแนน ฟลู อิ ไ ดซ เ บดฟองอากาศ
การคงอยูและการหลุดลอยจากฟลูอิไดซเบด ฟลูอิไดเซชั่นในสภาวะความเร็วสูง การเคลื่อนที่ของของแข็ง การผสม
การแยกชั้ น และการหยุดนิ่ง การกระจายตัวและแลกเปลี่ยนภายในของแกส ภายในเบดฟองอากาศ การถายเท
ความรอนและมวลในฟลูอิไดซเบด การแลกเปลี่ยนความรอนระหวางฟลูอิไดซเบดและพื้นผิว การกระจายเวลากัก
และขนาดของแข็งภายในฟลูอิไดซเบด ระบบหมุนเวียน
Industrial applications of fluidized beds. Fluidization and mapping regimes. Dense
bed. Distributors. Gas jets and pumping power. Bubbles in dense beds. Bubbling fluidized beds.
Entrainment and elutriation from fluidized beds. High-velocity fluidization. Solid movement.
Mixing, segregation, and staging. Gas dispersion and interchange in bubbling beds. Heat and mass
transfer in fluidized beds. Heat transfer between fluidized beds and surfaces. Residence time
and size distribution of solids in fluidized beds. Circulation systems.
624 623

กลศาสตรของไหลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Fluid Mechanics)
สมการพื้นฐานของการเคลื่ อนที่ของของไหล สมการนาเวี ยรสโตกสสําหรับการไหลแบบหนืด
การไหลศักย ชั้นขอบแบบราบเรียบ การไหลแบบปนปวนเบื้องตน การไหลอัดตัวไมไดในสภาวะคงตัวและไมคงตัว
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
Governing equations of fluid motion. Navier-Stokes equation for viscous flows.
Potential flows. Laminar boundary layers. Introduction to turbulent flow. Steady and unsteady
incompressible flows. Computational fluid dynamics.
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624 632

วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตยขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Solar Energy Engineering)
ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตยและการวัดรังสีดวงอาทิตย ตัวรับรังสีอาทิตยแบบอยู
กับที่และแบบติดตามดวงอาทิตย การวิเคราะหเชิงความรอนของตัวรับ รังสีอาทิตยแบบแผนราบ สมรรถนะของ
ตัวรับรังสีอาทิตย ระบบเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย การออกแบบและการเลือกระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการทําความรอนและทําความเย็น การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของระบบ
พลังงานแสงอาทิตย
Physical characteristics of solar energy and solar radiation measurement. Stationary
and sun-tracking concentrating collectors. Thermal analysis of flat plate collectors. Performance
of solar collectors. Solar water heating systems. Design and selection of solar drying systems.
Solar heating and solar cooling. Solar energy system economic analysis.
624 633

การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Management)
หลักของการอนุรักษและการจัดการพลังงาน การใชพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนศักยภาพ
ของการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานสํ า หรั บ ระบบไฟฟ า และความร อ น หม อ แปลง มอเตอร ไ ฟฟ า ระบบไฟแสงสว า ง
หมอน้ํา ระบบปรับ อากาศ ระบบอากาศอั ด ศักยภาพในการประหยัดโดยวิธีการจั ดการพลังงาน เครื่องมือและ
เทคนิ ค ในการตรวจวั ด การใช พ ลั ง งาน การตรวจวั ด การใช พ ลั ง งานเบื้ อ งต น และการตรวจวั ด พลั ง งาน
โดยละเอียด การวิ เ คราะห ท างเศรษฐศาสตร และแผนอนุ รั กษ พลังงาน กฎหมายเกี่ย วกั บ การอนุรั กษ พลังงาน
กรณีศึกษา
Principles of energy conservation and management. Usage of electrical and
thermal energy. Energy conservation potentials for electrical and thermal systems. Transformers.
Electrical motors. Lighting systems. Boilers. Air conditioning systems. Compressed air systems.
Energy conservation potentials by energy management methods. Energy audit tools and
techniques. Preliminary and detailed energy audits. Economic analysis and energy conservation
plans. Energy conservation laws. Case studies.
624 635

เทคโนโลยีทอความรอน
3(3-0-6)
(Heat Pipe Technology)
โครงสรางและหลักการทํางานของทอความรอน สารทํางานและการเลือกสารทํางานสําหรับทอ
ความรอน ความเขากันไดของสารทํางานและทอ การออกแบบทอความรอน การสรางและการทดสอบทอความรอน
การประยุกตใชงานทอความรอน
Structures and principles of heat pipes. Working fluids and selection of working
fluids for heat pipes. Compatibility of working fluids and pipes. Heat pipe design. Heat pipe
fabrication and testing. Applications of heat pipes.
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624 636

แหลงพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy Resources and Conversion Technology)
สถานการณป จ จุ บั น เทคโนโลยี และภาพรวมของแหล งพลั งงานทดแทนและการใช พลั ง งาน
ทดแทน แนวคิดของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีในการแปลงพลั งงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
พลังงานน้ํา พลังงานใตพิภพ พลัง งานนิวเคลียร พลั งงานชีวภาพ คารบ อนเครดิต คาร บอนฟุ ตพริ้น ท วอเตอร
ฟุตพริ้นท กฎหมายและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
Current situation, technologies, and outlook of renewable energy resources and
consumption. Concept of renewable energy. Conversion technology of renewable energy. Solar
energy. Wind energy. Hydropower. Geothermal energy. Nuclear energy. Bio-energy. Carbon credit.
Carbon footprint. Water footprint. Laws and Environmental Impact.
624 641

การจัดการพลังงานในอาคาร
3(3-0-6)
(Energy Management in Buildings)
ภาพรวมของความสํ าคั ญ ของการใชพ ลั งงานและกระบวนการดานพลั งงานในอาคาร ความ
ตองการและการจัดการภาวะแวดลอมภายในอาคาร ภูมิอากาศ รังสีอาทิตย ปจจัยภายนอก รูปราง และทิศทางของ
อาคาร ไซโครเมตรีของอากาศ ภาวะสบายเชิงอุณหภาพ การระบายอากาศและการรั่วไหลของอากาศ กระบวนการ
และระบบปรับอากาศ กระบวนการและระบบแสงสวาง ความรอนรับและสมรรถนะเชิงอุณหภาพของเปลือกอาคาร
การประมาณการใชพลังงานในอาคาร การตรวจวัดการใชพลังงาน ทางเลือกในการอนุรักษและการจัดการพลังงาน
Overview of significance of energy use and energy processes in buildings. Indoor
environmental requirements and management. Climate, solar radiation, external influences,
shapes, and orientations of buildings. Air psychrometry. Thermal comfort. Ventilation and air
leakage. Air conditioning processes and systems. Lighting processes and systems. Heat gains and
thermal performance of building envelopes. Estimation of energy use in buildings. Energy audit.
Energy conservation and management options.
624 642

การเผาไหมและการควบคุมการปลอยมลพิษ
3(3-0-6)
(Combustion and Emission Control)
การประยุกตทฤษฎีถายเทมวลเพื่อทํานายอัตราการเผาไหม การกลายเปนไอ และการดูดซับ ของ
แกส การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลและชีวมวล การเกิดสารมลพิษในเตาเผาหมอน้ํา การควบคุม การปลอยมลพิษใน
โรงจักรตนกําลัง กระบวนการเผาไหมสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายในและภายนอกแบบปกติและไมปกติ ลักษณะ
และทางเลือกในการควบคุมการปลอยมลพิษสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน
Application of mass transfer theory in predicting combustion rates, vaporization,
and gas absorption. Combustion of fossil and biomass fuels. Formation of pollutants in boiler
furnaces. Emission control in power plants. Normal and abnormal combustion proceeses in
internal and external combustion engines. Characteristics and options of emission controls for
internal combustion engines.
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การออกแบบระบบพลังงาน
3(3-0-6)
(Design of Energy Systems)
กระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรม การออกแบบระบบที่ ทํ า งานไดแ ละระบบที่ เ หมาะสม
เศรษฐศาสตรสําหรับการออกแบบระบบความรอน แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการจําลองสถานการณของ
กระบวนการทางความรอน แบบจําลองของอุปกรณพลังงานจากกฎทางกายภาพ การสรางสมการทางคณิตศาสตร
สํา หรั บลั กษณะของอุ ปกรณท างพลั งงานโดยใชข อมูลการทดลอง เทคนิ คการหาจุ ดทํา งานที่เหมาะสมสํ าหรั บ
ระบบพลังงาน การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรของโครงการดานวิศวกรรม การประเมินดานการเงินของโครงการ
การคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในการวิเคราะหโครงการ การจัดการดานการเงินสําหรับโครงการดานวิศวกรรม
Engineering design procedures. Designing workable and optimum systems.
Economics for thermal system design. Mathematical modeling and simulation of thermal
processes. Modeling of energy equipment based upon physical laws. Equation formulation for
characterization of energy equipment using experimental data. Selected optimization techniques
for energy systems. Economic evaluation of engineering projects. Financial management of
energy projects. Environmental considerations in project evaluation. Financing engineering
projects.
624 646

การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
3(3-0-6)
(Heat Exchanger Design)
หลัก การแลกเปลี่ ยนความร อน ประเภทของเครื่ องแลกเปลี่ ยนความร อ น การคํานวณเครื่ อง
แลกเปลี่ยนความรอนดวยวิธีการอุณหภูมิแตกตางเฉลี่ยแบบล็อกและวิธีการของคาประสิทธิผล-เอ็นทียู แนะนําการ
เดือดและการไหลสองสถานะ การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการเปลี่ยนสถานะของสารทํางาน การ
ออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดทอความรอน การประยุกตใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
Principles of heat transfer. Types of heat exchangers. Calculation of heat
exchangers by log-mean temperature difference and effectiveness–NTU methods. Introduction to
boiling and two-phase flows. Design of phase change heat exchangers. Heat pipe heat exchanger
design. Applications of heat exchangers.
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การเดือดและการไหลสองสถานะ
3(3-0-6)
(Boiling and Two-Phase Flows)
หลักการของการเดือด ปรากฏการณที่ผิวรอยตอ การเดือดแบบฟอง การเดือดแบบฟลม หลักการ
ของการไหลสองสถานะ แบบจําลองการไหลเนื้อเดียว แบบจําลองการไหลแยกเนื้อ การไหลสองสถานะในการเดือด
การควบแนน ทฤษฎีพื้นฐานของเครื่ องแลกเปลี่ยนความรอนสองสถานะ เครื่ องกําเนิดไอ และเครื่อ งทําระเหย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการถายเทความรอน
Principles of boiling. Interfacial phenomena. Nucleate boiling. Film boiling.
Principles of two-phase flows. Homogeneous flow models. Separated flow model. Two-phase
flow in boiling. Condensation. Basic theory of two-phase heat exchangers, steam generators, and
reboilers. Enhancement of heat transfer efficiency.
624 648

วิศวกรรมการเผาไหม
3(3-0-6)
(Combustion Engineering)
คุณสมบัติเชื้อเพลิง อุณหพลศาสตรของการเผาไหม จลนศาสตรของการเผาไหม การเผาไหมของ
เชื้อเพลิงแกส เปลวไฟผสมมากอนชนิดราบเรียบ ทฤษฎีเปลวไฟราบเรียบ เปลวไฟผสมมากอนชนิดปนปวน
ขีดจํากัดการระเบิด การหลอเย็นเปลวไฟ การจุดติดไฟ เปลวไฟชนิดแพร การประยุกตการเผาไหมเชื้อเพลิงแกสใน
งานวิศวกรรม การเผาไหมของเชื้อเพลิงของเหลว การเกิดละอองสเปรย การกระจายตัวของขนาดละออง การฉีด
เชื้อเพลิง พลศาสตรของละอองสเปรย การระเหยของหยดละอองเดี่ยว การประยุกตการเผาไหมเชื้อเพลิงของเหลว
ในงานวิศวกรรม การเผาไหมของของแข็ง การอบแหงเชื้อเพลิงแข็ง การสลายตัวของสารระเหยในเชื้อเพลิงแข็ง การ
เผาไหมของถาน การประยุกตการเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งในงานวิศวกรรม
Fuel properties. Thermodynamics of combustion. Kinetics of combustion.
Combustion of gaseous fuels. Laminar premixed flames. Laminar flame theory. Turbulent
premixed flames. Explosion limits. Flame quenching. Ignition. Diffusion flames. Applications of
gaseous fuels combustion in engineering. Combustion of liquid fuels. Spray formation. Spray size
distributions. Fuel injections. Spray dynamics. Vaporization of single droplets. Applications of
liquid fuel combustion in engineering. Combustion of solid fuels. Drying of solid fuels.
Devolatization in solid fuels. Char combustion. Applications of solid fuel combustion in
engineering.
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เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล
3(3-0-6)
(Biomass Conversion Technology)
ศักยภาพของชีวมวลในการใชเปนแหลงพลังงานทดแทน องคประกอบของชีวมวลที่มีลิกนินและ
เซลลูโลสเปนองคประกอบ การหาองคประกอบของชีวมวล สมบัติทางกายภาพของชีวมวล ขอดีและขอเสียของ
ชีวมวลเมื่อใชเปนเชื้อเพลิงแข็ง การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลดวยวิธีการเพิ่มความหนาแนน กลไกการขึ้นรูป
ชีวมวลอัดเม็ด กระบวนการทอรีแฟคชั่น จลนศาสตรของการสลายตัวจากความรอนของชีวมวลในกระบวนการ
ทอรีแฟคชั่น สมบัติของชีวมวลทอรีไฟร กระบวนการไพโรไลซิส จลนศาสตรของการสลายตัวจากความรอนของ
ชีวมวลในกระบวนการไพโรไลซิส สมบัติของชีวมวลไพโรไลซิส มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล การแปรสภาพเชื้อเพลิง
ชีวมวลเปนน้ํามันเชื้อเพลิง สมบัติทางกายภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงจากชีวมวล การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
จากชีวมวล การแปรสภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเปนกาซผลิ ตภัณฑ กระบวนการแกสซิฟเคชั่นและเตาแกสซิไฟเออร
การปรับปรุงคุณภาพโปรดิวเซอรแกส การประยุกตใชเชื้อเพลิงชีวมวลแปรสภาพ
Potential of biomass as renewable energy resources. Composition of lignocellulosic biomass. Determination of biomass composition. Physical properties of biomass.
Advantages and disadvantages of biomass as solid. Biomass upgrading by densification.
Mechanism of pelletizing. Torrefaction process. Kinetics of thermal decomposition in torrefaction
process. Properties of torrefied biomass. Pyrolysis process. Kinetics of thermal decomposition in
pyrolysis process. Properties of pyrolysis biomass. Standards of biomass fuels. Biomass
conversion to bio oil. Physical properties of bio oil. Bio oil upgrading. Biomass conversion to
producer gas. Gasification process and gasifier. Improvement of producer gas quality. Applications
of upgraded biomass.
624 652

แบบจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับอาคาร
3(3-0-6)
(Computer Simulations for Buildings)
การใชพลั งงานและกระบวนการดานพลั งงานในอาคาร ซอฟตแวรแบบจําลองอาคารและการ
ประยุกตใชงาน ซอฟตแ วรสําหรับ แกส มการทางวิศวกรรม ซอฟตแวรสํา หรับ จําลองการใช พลัง งานของอาคาร
ซอฟตแวรสําหรับจําลองสมบัติของระบบหนาตาง ซอฟตแวรสําหรับจําลองการถายเทการแผรังสีและระบบแสง
สวาง
Energy use and energy processes in buildings. Building simulation software and
applications. Engineering equation solving software. Building energy simulation software. Window
system property simulation software. Radiative transfer and lighting system simulation software.
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การดูดความชื้นสําหรับอาคาร
3(3-0-6)
(Dehumidification for Buildings)
ขอจํากัดการทํา ความเย็ นและการดูดความชื้นในอาคาร ทางเลือกในการดูดความชื้น หลักการ
ทํางานของสารดูดความชื้น ประเภทของสารดูดความชื้น ระบบดูดความชื้นที่ใชสารดูดความชื้นชนิดของแข็ง ระบบ
ดูดความชื้นที่ใชสารดูดความชื้นชนิดของเหลว การประเมินสมรรถนะของระบบดูดความชื้น การประยุกตใชงาน
ระบบดูดความชื้น การใชระบบดูดความชื้นรวมกับระบบปรับอากาศและศักยภาพการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา
Cooling and dehumidification requirements in buildings. Dehumidification options.
Working principles of desiccants. Types of desiccant. Solid desiccants dehumidification systems.
Liquid desiccant dehumidification systems. Performance evaluation of dehumidification systems.
Applications of dehumidification systems. Hybrid use of dehumidification and air conditioning
systems and energy saving potentials. Case studies.
624 654

การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
3(3-0-6)
(Passive Building Design)
กลยุทธก ารอนุรั กษพลังงานอยา งยั่ง ยืนสํ าหรับอาคาร การใชแสงธรรมชาติในอาคาร อุป กรณ
บังแดด การระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติและการไหลของอากาศภายในอาคาร ความสบายเชิงความรอน ความ
สบายทางสายตา การถายเทความรอนผานกรอบอาคาร การประยุกตใชงานสําหรับ บานเรือนไทย การประยุกต
ใชมานปรับแสงอัตโนมัติ
Sustainable energy conservation strategies for buildings. Daylighting in buildings.
Shading devices. Natural ventilation and air flows in buildings. Thermal comforts. Visual comforts.
Heat transfer through building envelopes. Applications for Thai-style buildings. Applications of
automated blinds.
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การถายเทความรอนขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Heat Transfer)
การนําความรอนในสภาวะคงตัวและไมคงตัว การนําความรอนภายใตสภาวะคงตัว ไมคงตัว และ
แบบเปนคาบ การถายเทมวลและการพาความรอนแบบอิสระและแบบบังคับจากพื้นผิวภายนอก การพาความรอน
ของการไหลแบบราบเรียบและแบบปนปวน การถายเทความรอนของของไหลสองสถานะ การถายเทความรอน
ขณะกลั่ นตั วและขณะเดือ ด เครื่ องแลกเปลี่ ย นความร อ นขนาดเล็ ก การแผ รั ง สี ความร อนของวั ตถุ ดํา การ
แลกเปลี่ยนการแผรังสีความรอนระหวางพื้นผิวไมเทา อุปกรณการแผรังสี การคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับการนํา
ความรอน การพาความรอน และการแผรังสีความรอน เรื่องเฉพาะทางดานการนํา การพา และการแผรังสีความ
รอน การประยุกตใชในงานออกแบบระบบความรอน
Steady and unsteady states heat conduction. Heat conduction in steady,
unsteady, and periodic states. Free and force heat convection and mass transfer from external
surfaces. Laminar and turbulent convective heat transfer. Heat transfer in two-phase flows.
Condensation and boiling heat transfer. Compact heat exchangers. Black body radiation. Heat
radiation exchange between nongray surfaces. Radiation equipment. Numerical calculations for
heat conduction, convection, and radiation. Selected topics in heat conduction, convection and
radiation. Applications in heat system design.
624 661

ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
(Research Methodology in Energy Engineering)
หลักการและตัวอยางของงานวิจัย ขั้นตอนการทํางานวิจัยอยางเปนระบบและความสําคัญของแต
ละขั้นตอนที่มีผลตอความสําเร็จของงานวิจัย การกําหนดหัวขอ การออกแบบวิธีวิจัย การเขียนขอเสนองานวิจัย การ
ออกแบบการทดลอง แนะนําเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม การจัดเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณสถิติเพื่อการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย เทคนิคการนําเสนองานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย
Research principles and examples. Systematic approach in conducting research
and importance of each step towards the success of the research. Topic formulating. Research
design. Research proposal writing. Experimental design. Introduction to engineering measuring
instruments. Data collection and data analysis by qualitative and quantitative approaches.
Statistics for research. Research report preparation. Presentation techniques and publications of
research work.
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624 664

ระบบสมองกลฝงตัว
3(3-0-6)
(Embedded System)
สถาปตยกรรมของระบบสมองกลฝงตัว อุปกรณและเครื่องมือสําหรับพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว
หลักการสําหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว การประยุกตระบบสมองกลฝงตัวในงานวิศวกรรม หลักการพัฒนา
ระบบสมองกลฝงตัวขั้นสูง
Embedded system architecture. Peripheral devices and instruments for embedded
system development. Principles for embedded system development. Applications of embedded
systems in engineering. Advance principles for embedded system development.
624 665

เทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเสนใยแกวนําแสง
3(3-0-6)
(Fiber Optic Sensor Technology)
หลักการของเทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดเสนใยแกวนําแสง หลักการดานแสงและอุปกรณท างแสง
การประยุกตใชตัวตรวจจับชนิดเสนใยแกวนําแสงในงานอุตสาหกรรม ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิด
เสนใยแกวนําแสง เทคโนโลยีเลเซอร
Principles of fiber optic sensor technology. Principles of optics and optical devices.
Applications of fiber optic sensors in industry. Characteristics of fiber optic sensor technologies.
Laser technology.
624 666

การวัดและเครือ่ งมือวัด
3(3-0-6)
(Measurement and Instrumentation)
หลักการของเครื่องมือวัดและการวัด คุณลักษณะทางดานเทคนิคของเครื่องมือวัด ความไวความ
ถูก ตอง และความไมแนน อน การประยุ กตใ ช การวิ เ คราะหท างสถิ ติแ ละปรั บ ปรุ ง ข อมูล หลั กการทํ า งานของ
เครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ ทั้งทางกลและไฟฟา การวัดเชิงกลและไฟฟา การไดมาและการเก็บขอมูล
Principles of instruments and measurements. Technical specifications of
measuring instruments. Sensitivity, accuracy and uncertainty. Application of statistical analysis
and data improving. Operating principles of mechanical and electrical instruments. Mechanical
and electrical measurements. Data acquisition and storage.
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624 667

การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
หลัก การควบคุ มอัต โนมั ติ การวิ เ คราะห แ ละการสร า งแบบจํา ลองของชิ้ นส ว นควบคุ มเชิ งเส น
เสถี ย รภาพของระบบป อ นกลั บ เชิ ง เส น การวิ เ คราะห แ ละออกแบบในโดเมนเวลา การตอบสนองเชิ งความถี่
การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมทางวิศวกรรมพลังงาน
Automatic control principles. Analysis and modeling of linear control elements.
Stability of linear feedback systems. Time domain analysis and design. Frequency response.
Design and compensation of controlling systems in energy engineering.
624 671

624 672

เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Energy Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหมๆ ในดานวิศวกรรมพลังงาน
Current topics of interest and/or new developments in energy engineering.

เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Energy Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันและ/หรือที่มีการพัฒนาใหมๆ ในดานวิศวกรรมพลังงานและมีเนื้อหา
ไมซ้ําซอนกับรายวิชา 624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1
Current topics of interest and/or new developments in energy engineering which
do not overlap with those in 624 671 Selected Topics in Energy Engineering I.

31

มคอ. 2

624 691

สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1*(0-2-1)
(Seminar for Graduate Students)
เงือ่ นไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานวิจัยในหัวขอดาน
วิศวกรรมพลังงานที่นาสนใจในปจจุบัน เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการพลังงานในอาคาร การสรางแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตรพลังงานและการวิเคราะหทางนโยบาย การแปลงพลังงานชีวภาพ การทําความเย็นขั้นสูงและการทํา
ความเย็นต่ํากวาจุดเยือกแข็ง วิธีการออกแบบและการใชงานพลังงานแสงอาทิตย แหลงพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน
เมคคาทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ
Literature Review. Research methodology. Report writing. Research presentation
on a topic of current interest in energy engineering. Advanced technologies for energy
management in buildings. Energy-economic modeling and policy. Bio-energy conversion. Advance
refrigeration and cryogenics. Solar design methods and use. Energy resources, energy
technologies, mechatronics and automatic control systems.
624 693

วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับกอน : 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน
และ 624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เงือ่ นไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
งานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภายใตการควบคุมของอาจารยทปี่ รึกษา
Research in the field of energy engineering under the supervision of an advisor.

624 694

วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับกอน : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
เงือ่ นไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
งานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภายใตการควบคุมของอาจารยทปี่ รึกษา
Research in the field of energy engineering under the supervision of an advisor.

*นักศึกษาตองลงทะเบียน โดยไมนบั หนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และไดผลการศึกษาเปน S
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การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
(Special Study in Energy Engineering)
การศึกษาเชิงลึกในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังานในหัวขอที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
In-depth study in the field of energy engineering on a topic related to the thesis.
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3.2 ชือ่ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1.

2.

3.

ภาระงานสอนเฉลี่ย
ตําแหนง ชือ่ สกุล
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
หมายเลขประจําตัว
ปที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
ประชาชน
3
3
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล D.Eng. (Energy Technology)
เขตเจนการ
Asian Institute of
3-1022-01676-85-6
Technology, Thailand (2008)
M.S. (Civil Engineering)
University of Colorado, USA
(2000)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2537)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กษมา ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
3
3
ศิริสมบูรณ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
3-1020-01011-94-0
สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2551)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540)
ผูชวยศาสตราจารย
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
3
3
ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2552)
5-1306-00016-87-1
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2540)

34

ลําดับ
4.

5.
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ภาระงานสอนเฉลี่ย
ตําแหนง ชือ่ สกุล
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
หมายเลขประจําตัว
ปที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
ประชาชน
3
3
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาโรช Ph.D. (Optoelectronics
พูลเทพ
Engineering)
3-7099-00461-14-1
Institut National
Polytechnique de Toulouse,
Universitaire’ de Toulouse,
France (2008)
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม
และเครือ่ งมือวัด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (2545)
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (2541)
3
3
วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
อาจารย ดร.กิตติศักดิ์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2552)
คูวรัญู
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
3-1021-00940-48-5
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (2543)

มคอ. 2

35

3.2.2 อาจารยประจํา
ตําแหนง ชือ่ สกุล
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ลําดับ
หมายเลขประจําตัว
ปที่สําเร็จการศึกษา
ประชาชน
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล D.Eng. (Energy Technology)
เขตเจนการ
Asian Institute of Technology, Thailand
(2008)
3-1022-01676-85-6
M.S. (Civil Engineering)
University of Colorado, USA (2000)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2537)
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กษมา ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี
ศิริสมบูรณ
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3-1020-01011-94-0
(2551)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540)
3. ผูชวยศาสตราจารย
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2552)
5-1306-00016-87-1
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2540)
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาโรช Ph.D. (Optoelectronics Engineering)
พูลเทพ
Institut National Polytechnique de
3-7099-00461-14-1
Toulouse, Universitaire’ de Toulouse,
France (2008)
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(2545)
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(2541)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
3
3

3

3

3

3

3

3
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ตําแหนง ชื่อ สกุล
ลําดับ
หมายเลขประจําตัว
ประชาชน
5. อาจารย ดร.กิตติศักดิ์
คูวรัญู
3-1021-00940-48-5

6.

7.

8.

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปที่สําเร็จการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(2543)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2551)
3-1014-02355-75-4
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2537)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
ธิบดินทร แสงสวาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3-5399-00253-61-1
(2553)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2538)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย ดร.ณัฐ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2555)
ธัชยะพงษ
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
3-6399-00091-51-4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
3
3

3

3

3

3

3

3
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ตําแหนง ชือ่ สกุล
ลําดับ
หมายเลขประจําตัว
ประชาชน
9. อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ
ธาราวดี
1-4899-00004-21-8

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

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

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล การผลิต)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาธรรมศาสตร (2555)
M.Eng. (Mechanical Engineering) University
of New South Wales, Australia (2006)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาธรรมศาสตร (2548)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2552)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยแมโจ (2549)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
3
3

3

3

3

3
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปที่สําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิ์เดช
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2545)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2540)
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร
(2531)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนันท
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
เจริญสวรรค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2545)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2541)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2538)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร
Ph.D. (Civil Engineering) University of
อัศวมาศบันลือ
Colorado, USA (2000)
M.S. (Mechanical Engineering), George
Washington University, USA (1996)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2536)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรศิษฐ ตรูทัศนวินท Ph.D. (Mechanical Engineering) Purdue
University, USA (2006)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2538)
ตําแหนง ชือ่ -สกุล
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ลําดับ

ตําแหนง ชือ่ -สกุล

5.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพฒ
ั น
ชัยวิวัฒนวรกุล

6.

อาจารย ดร.รัชดาภรณ แกวกล่ํา

มคอ. 2

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปที่สําเร็จการศึกษา
D.Eng. (Energy Technology)
Asian Institute of Technology, Thailand
(2007)
M.Eng. (Energy Technology)
Asian Institute of Technology, Thailand
(1998)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2537)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาธรรมศาสตร (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2542)
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เนื่องมาจากการที่หลักสูตรมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาในดานวิศวกรรมเครื่องกลและ
พลัง งานของประเทศไทยใหมีความกา วหนา ตลอดจนมีก ารนําความรูที่ ได มาประยุกตใช ให เหมาะสมกับความ
ตองการของประเทศ โดยเฉพาะเพื่อลดการนําเขาและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพ
การแข งขั น ทางดานเศรษฐกิจ ของประเทศ รวมไปถึ ง การนําไปสู การเป นสัง คมฐานความรูใ นอนาคต ดังนั้นจึ ง
กําหนดใหนักศึกษาทุกแผนการศึกษาตองทํางานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภายใตการควบคุมของอาจารย
ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาทั้ง แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ทุกคนตองทําวิทยานิพนธทั้งนี้ ผลงาน
หรือส วนหนึ่งของผลงานวิท ยานิ พนธ จ ะตอ งไดรับการยอมรั บให ตีพิมพในวารสารหรือสิ่ งพิมพทางวิชาการหรื อ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐาน ใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอ และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) เพื่อเปนการยืนยันถึงมาตรฐานของงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรูในการทํางานวิจัยในระดับปริญญาโทมุงเนนการเรียนรูทั้ง 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 ชวงเวลา
แผน ก แบบ ก 1 เริ่มตัง้ แต ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2 เริ่มตัง้ แต ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. มีการกํา หนดให นักศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิต ศึ กษาทุ ก แผนการศึ ก ษาเรี ยนรายวิ ชาระเบี ย บวิ ธี วิจั ย ทาง
วิศวกรรมพลังงาน และรายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับแผน ก แบบ ก 2 จะตองศึกษา
รายวิชาบังคับทุกรายวิชากอนที่จะขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
2. มีการจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และควบคุมใหจํานวนและคุณวุฒิประสบการณของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. การสอบการนําเสนอวิทยานิพนธ
2. ผลงานหรื อสวนหนึ่ งของผลงานวิ ทยานิพนธได รับ การยอมรับ ใหตีพิ มพใ นวารสาร หรือสิ่ งพิมพท าง
วิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐาน ใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอ และมีร ายงาน
การประชุม (Proceedings)
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
เพื่ อ ให ม หาบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รนี้ มี ค วามสามารถเชิ ง ลึ ก และมี ป ระสบการณ
ในการนําผลงานวิจั ยไปบู ร ณาการร วมกั บ การใหบ ริ การวิ ชาการแกบุ คคลทั่ วไป ชุ มชน และภาคอุ ตสาหกรรม
ในหลักสูตรจึงกําหนดใหมีแขนงวิชาการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน แขนงวิชาเชื้อเพลิงชีวมวล แขนงวิชา
ระบบพลังงานในอาคาร แขนงวิชาการเผาไหมและระบบเชิงอุณหภาพ แขนงวิชาพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
ขั้นสูง และแขนงวิชาระบบฝงตัวทางกล โดยนักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาในแขนงใดแขนงหนึ่งเพียงแขนง
เดียว และตองเปนแขนงวิชาที่สอดคลองกับหัวขอวิจัยของนักศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรยังจัดใหมีหองวิจัยเฉพาะ
ดาน ไดแก หองวิจัยนวัตกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน หองวิจัยทางความรอน หองวิจัยเชื้อเพลิงการเผาไหมและการ
ควบคุมมลพิษ หองวิจัยระบบพลังงานในอาคาร หองวิจัยระบบฝงตัวทางกล และหองวิจัยปฏิบัติการวิจัยกลศาสตร
ความรอนและของไหลเ พื่อทําหนาที่ควบคุมงานวิจัยของนักศึกษาใหมีคุณภาพสูง และทําหนาที่ร วบรวมงานวิจัย
ของนักศึกษา เพื่อนํามาดําเนินการใหบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไป ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม โดยกําหนดให
นักศึกษาในหลักสูตรมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการเปนประจําทุกป นอกจากนี้ เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ
ในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ หลักสูตรนี้จึงกําหนดใหนักศึกษาตองมีบทความตีพิมพใน
วารสารหรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เปนเงื่อนไขการจบการศึกษา สรุปคุณลักษณะพิเศษ และกลยุทธใน
การบริหารหลักสูตรเปนดังแสดงในตารางตอไปนี้
คุณลักษณะพิเศษ
1. มหาบัณฑิตความสามารถเชิงลึกในสาขาวิชาที่
ตนเองทําวิจัย
2. มหาบัณฑิตมีประสบการณในการนํา
ผลงานวิจัยไปบูรณาการรวมกับการใหบริการ
วิชาการแกบุคคลทั่วไป ชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรม
3. มหาบัณฑิตมีประสบการณในการเขียนและ
นําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดใหนักศึกษาเรียนแขนงวิชาที่สอดคลองกับหัวขอ
วิจัย
2. จัดใหมีหอ งวิจัยเฉพาะดานทําหนาที่รวบรวมงานวิจัย
ของนักศึกษา เพื่อนํามาดําเนินการใหบริการวิชาการแก
บุคคลทั่วไป ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม โดยกําหนดให
นักศึกษาในหลักสูตรมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ
เปนประจําทุกป
3. กําหนดใหนักศึกษาตองมีบทความตีพิมพในวารสาร
หรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เปนเงื่อนไขการจบ
การศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น
(2) สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนอง
ปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่
ไดรับผลกระทบ
(3) ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุน
อยางจริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอ
ตนเองและผูอื่น
(4) แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
2.1.2
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติท างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(2) ปลูกฝงความมีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย ผานทางการ
บานหรืองานที่ไดมอบหมายใหกับนักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธ0รรม
(4) การยกตัวอยางกรณีศึกษา
2.1.3
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ความตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
(2) การไมทุจริตในการสอบ
(3) ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) ความสนใจและพัฒนาการในการเรียน
2.2 ความรู
2.2.1

ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือ
กลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา
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(3) มีความเขาใจในวิธีก ารพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบขอบังคับที่
ใชอยูใ นสภาพแวดล อมของระดับ ชาติและนานาชาติที่อ าจมีผ ลกระทบต อสาขาวิชาชี พ รวมทั้ งเหตุผ ลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การบรรยาย
(2) การฝกปฏิบัติ
(3) การมอบหมายใหทําแบบฝกหัด
(4) การยกตัวอยางกรณีศึกษา
(5) การสัมมนา/การอภิปรายกลุม
(6) การศึกษาคนควาดวยตนเอง
(7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2.2.3
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาค
(3) การสอบปลายภาค
(4) การนําเสนองานในชั้นเรียน
(5) การบานหรือรายงานที่มอบหมายใหนักศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา
(2) สามารถใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถ
สังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูร
ณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง
(3) วิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุป
และขอเสนอแนะที่ เกี่ ยวข องในสาขาวิชาการหรือวิชาชี พ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญ หรื อ
โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิค
การวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
2.3.2
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การบรรยาย
(2) การฝกปฏิบัติ
(3) การมอบหมายใหทําแบบฝกหัด
(4) การยกตัวอยางกรณีศึกษา
(5) การสัมมนา/การอภิปรายกลุม
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(6) การศึกษาคนควาดวยตนเอง
(7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2.3.3
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาค
(3) การสอบปลายภาค
(4) การนําเสนองานในชั้นเรียน
(5) การบานหรือรายงานที่มอบหมายใหนักศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวย
ตนเองสามารถประเมินตนเองได รวมทัง้ วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมปี ระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง
ได
(2) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ใน
การจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ
(3) แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
2.4.2
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดา นทักษความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การมอบหมายงานกลุม
(2) การมอบหมายงานรายบุคคล
(3) การสัมมนา/การอภิปรายกลุม
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(5) การศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.4.3
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การนําเสนอผลงานในชั้ นเรี ย น และการให ความสนใจในขณะที่ ผู อื่น นําเสนอ
ผลงาน
(2) การกลาวแสดงความคิดเห็นตองานของผูอื่น
(3) ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1
ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งใน
วงการวิ ชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุ มชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้ งในรูปแบบที่ เปนทางการและไม เป น
ทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
2.5.2
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การบรรยาย
(2) การฝกปฏิบัติ
(3) การสัมมนา/การอภิปรายกลุม
(4) การทําแบบฝกหัด
(5) การศึกษาคนควาดวยตนเอง
(6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(7) การยกตัวอยางกรณีศึกษา
2.5.3
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาค
(3) การสอบปลายภาค
(4) การนําเสนองานในชั้นเรียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ
(5) การบานหรือรายงานที่มอบหมายใหนักศึกษา
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3. แผนที่แ สดงการกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรูจากหลั กสู ตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูล ทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ เพียงพอที่จะจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น
(2) สามารถวิ นิ จ ฉั ยอยางผู รู ด วยความยุ ติธรรมและชั ด เจนมีห ลั ก ฐาน และตอบสนองป ญ หา
เหลานั้นตามหลักการ เหตุผ ล และคานิยมอันดีงาม ให ขอสรุป ของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรั บ
ผลกระทบ
(3) ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนับ สนุนอยางจริงจัง
ใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและ
ผูอื่น
(4) แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเขาใจทฤษฎี การวิจั ยและการปฏิ บัติท างวิ ชาชี พนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรื อกลุ มวิชา
เฉพาะในระดับแนวหนา
(3) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยั
ในป จ จุบั นที่ มีต อองค ความรู ใ นสาขาวิ ชาและตอ การปฏิ บั ติใ นวิ ชาชีพ ตระหนักในระเบี ย บข อบัง คั บ ที่ใ ช อ ยูใ น
สภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทักษะทางปญญา
(1) ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบ ทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา
(2) สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและ
ใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับ
องคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง
(3) วิ เ คราะห ป ระเด็ น หรื อ ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นได อ ย า งสร า งสรรค รวมถึ ง พั ฒ นาข อ สรุ ป และ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการ
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วิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย
และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแกไขป ญหาที่ มีความซับ ซอน หรือ ความยุงยากระดับ สู งทางวิชาชี พไดดวยตนเอง
สามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
(2) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอ
โตแยงและปญหาตาง ๆ
(3) แสดงออกทั ก ษะการเป น ผู นํา ได อ ยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเ พื่อ เพิ่มพู น
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุม บุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่ง
ตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทัง้ วิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ

มคอ. 2

48

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชา

1
624 601 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรรมพลังงาน
624 604 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม
624 621 พลศาสตรของไหล
เชิงคํานวณ
624 622 วิศวกรรมฟลูอิไดเซชั่น
624 623 กลศาสตรของไหลขั้นสูง
624 632 วิศวกรรมพลังงาน
แสงอาทิตยขั้นสูง
624 633 การอนุรักษและการจัด
การพลังงาน
624 635 เทคโนโลยีทอความรอน
624 636 แหลงพลังงานทดแทน และ
เทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหเชิง
รับผิดชอบ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2

1

2

3

1

2

3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชา

1
624 641 การจัดการพลังงาน
ในอาคาร
624 642 การเผาไหมและการ
ควบคุมการปลอยมลพิษ
624 645 การออกแบบระบบ
พลังงาน
624 646 การออกแบบเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน
624 647 การเดือด และ การไหล
สองสถานะ
624 648 วิศวกรรมการเผาไหม
624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพ
ชีวมวล
624 652 แบบจําลองทาง
คอมพิวเตอรสําหรับอาคาร
624 653 การดูดความชืน้ สําหรับอาคาร

624 654 การออกแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน
624 655 การถายเทความรอนขั้นสูง

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหเชิง
รับผิดชอบ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2

1

2

3

1

2

3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชา

624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิศวกรรมพลังงาน
624 664 ระบบสมองกลฝงตัว

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหเชิง
รับผิดชอบ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3







































































































































































































624 665 เทคโ นโลยีตัวตรวจจับ
ชนิดเสนใยแกวนําแสง
624 666 การวัดและเครื่องมือวัด
624 667 การควบคุมอัตโนมัติ
624 671 เรื่องคัดเฉพาะทาง
วิศวกรรมพลังงาน 1
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทาง
วิศวกรรมพลังงาน 2
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
624 693 วิทยานิพนธ































624 694 วิทยานิพนธ





















































624 695 การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมพลังงาน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดใหมีร ะบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรูของนักศึกษาเปนส วนหนึ่ งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูแตละรายวิชาดําเนินการ ดังนี้
(1) มีการประชุมพิจารณาขอสอบโดยที่ประชุมหลักสูตร ซึ่งจะรวมกันพิจ ารณาความถูกตองชัดเจน
ของข อสอบ ความเหมาะสมของปริมาณขอสอบและเวลาสอบ ตลอดจนความครอบคลุมผลการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค
(2) มีการนําเกรด/คะแนน ของนักศึกษาเขาพิจารณาในที่ประชุมภาควิชาและที่ประชุมหลักสูตร
(3) มีการประกาศคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนเก็บเพื่อใหนักศึกษาทราบและตรวจสอบความ
ถูกตอง
(4) นักศึกษามีสิทธิ์ในการขอทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยขอดูคะแนนตามระเบียบที่คณะวิชากําหนด
(5) การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จัดใหมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เพื่อนํา
ผลที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
(1) สํารวจภาวะการไดงานทําของมหาบัณฑิต
(2) สํารวจความเห็นของผูใชมหาบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในชวงระยะเวลาตาง ๆ
(3) สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่มหาบัณฑิตเขาศึกษาตอ เพื่อประเมินความพึงพอใจในดาน
ความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเขาศึกษาตอในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(4) สํารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับ การประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต และ
เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(5) รวบรวมผลการสํารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผูใชมหาบัณฑิต เพื่อใชในการปรับ ปรุง
หลักสูตร
(6) มี ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ รวมพิ จารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของนั กศึกษา เพื่อ เป น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 หมวดที่ 7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก) และขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผูสําเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน ตองมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 มีระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษา
3.2 ไดศึกษารายวิชาตางๆ จําแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1
ไดศึกษารายวิชาตางๆ และไดหนวยกิตรวมครบถวน เปนจํานวน 36 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน
3*
หนวยกิต
รายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1*
หนวยกิต
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
36
หนวยกิต
รวมหนวยกิต ตลอดหลักสูตร
36
หนวยกิต
นักศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ตองสอบผานการสอบประมวลความรอบรู (ทั้งขอเขียนและปากเปลา)
เสนอวิทยานิพนธ สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย และสงวิทยานิพนธฉบับ สมบูร ณซึ่งผานการอนุมัติจาก
คณบดีบั ณฑิตวิ ทยาลั ยแลว โดยผลงานหรือสว นหนึ่ง ของผลงานวิท ยานิพนธ จะตองไดรั บ การยอมรั บใหตีพิมพ
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐาน ใชภาษาอังกฤษใน
การนํา เสนอ และมี ร ายงานการประชุ ม (Proceedings) นอกจากนี้ นัก ศึ ก ษาในแผนนี้ทุ กคนตอ งลงทะเบี ย น
รายวิชา 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงาน และรายวิชา 624 691 สัมมนาสําหรับ นักศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยจะตองผานการประเมินผลการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับ
บั ณฑิต ศึ กษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 และ/หรื อที่ มีก ารปรั บ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงภายหลั ง (ดูภาคผนวก ก) และ
ขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผน ก แบบ ก 2
ไดศึกษารายวิชาตางๆ และไดหนวยกิตรวมครบถวน เปนจํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ประกอบดวย
วิชาบังคับ
12
หนวยกิต
วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา
12
หนวยกิต
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
12
หนวยกิต
รายวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1*
หนวยกิต
รวมหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
36
หนวยกิต
นักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 เสนอวิท ยานิพนธ สอบผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณซึ่งผานการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแลว โดย
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรืออยางนอยสิ่งตีพิมพท างวิชาการ
หรือเสนอตอที่ป ระชุ มวิชาการระดับ นานาชาติที่มีม าตรฐาน ใชภาษาอั งกฤษในการนําเสนอ และมีร ายงานการ
ประชุม (Proceedings)
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3.3 ไดระดับไมต่ํากวา B หรือ ได S ในรายวิชาบังคับ และไดระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาเลือก
3.4 ได S ในการสอบภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนการสอบภาษาตางประเทศ ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามข อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร ว า ด วยการศึ กษาระดั บ บั ณฑิต ศึ ก ษา พ.ศ. 2550 ข อ 32 และ/หรื อที่ มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก) และขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3.5 มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถวนตามขอบังคับมหาวิท ยาลัยศิล ปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก) และขอกําหนดเพิ่มเติมของ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.6 นักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิชาการระดับ ชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง
โดยตองทําความรูจักวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน
เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุป
เปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฎเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศและให คํ า แนะนํ า แก อ าจารย ใ หม ใ ห มี ค วามรู ค วามเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน
(2) สนับสนุนเงินทุนสําหรับอาจารยใหม เพื่อสงเสริมใหมีการทําวิจัยและพัฒนางานวิจัยในสาขาที่ตน
ชํานาญ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
(2) เพิ่มพูน ทั กษะการจั ดการเรี ยนการสอนโดยเนนผู เรี ยนเป นสํา คั ญ และการวั ดประเมินผลให
ทันสมัย
(3) สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง
(4) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ
(3) กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
(4) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
(5) จัดสรรงบประมาณสําหรับทําการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาที่คณะฯ แตงตั้ง และมีคณะกรรมการ
ประจําคณะเปนผูกํากับดูแล ใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายการปฏิบัติแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โดยมีการดําเนินการภายในระยะเวลา 5 ป
เปาหมาย
1. มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา
เปนผูดูแลรับผิดชอบ
หลักสูตร
2. หลักสูตรมีคุณภาพและ
มาตรฐานไมต่ํากวาเกณฑ
ที่ สกอ. กําหนด

การดําเนินการ
การประเมินผล
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินจากรายงานการประชุม
ประจําสาขาวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําสาขาวิชา

1. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเปนผูม ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. กําหนดใหมจี ํานวนคณาจารยไม
นอยกวาเกณฑมาตรฐาน
3. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนมี
ตําแหนงทางวิชาการและ/หรือเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3. หลักสูตรมีความทันสมัย
1. มีการสํารวจความเห็นของผูใช
และสอดคลองกับความ
บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ตองการของตลาดแรงงาน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขา
ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
ในชวงระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1
ปที่ 5 เปนตน
2. มีการสํารวจความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง
ของความพรอมและความรูจ าก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทัง้ สาขา
อื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต และเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3. ปรับปรุงหลักสูตร

จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และการพัฒนา
อบรม

1. ผลการสํารวจความเห็นของ
ผูใชบัณฑิต
2. ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของบัณฑิตที่ไปประกอบ
อาชีพ
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เปาหมาย
4. นักศึกษาไดรับการสนับ สนุนให
ทําการศึกษาและทํางานวิจัยในเชิง
บู ร ณาการตลอดจนได รั บ การ
พัฒ นาทั กษะในด านการนํา เสนอ
ผลงานวิจัย

มคอ. 2

การดําเนินการ
ดู แ ลและควบคุ ม การศึ ก ษาและ
ง า น วิ จั ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า โ ด ย
คณาจารย ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญใน
ด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรม
เครื่องกลและพลังงาน

การประเมินผล
ผลงานหรื อส ว นหนึ่ ง ของผลงาน
การวิ จั ย ของนั กศึ ก ษา ได รั บ การ
ยอมรั บ ให ตีพิ ม พใ นวารสารหรื อ
สิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
ที่ มีมาตรฐาน ใช ภาษาอัง กฤษใน
การนํ า เสนอ และมี ร ายงานการ
ประชุม (Proceedings)
5. การสอบวิ ท ยานิ พ นธ ขอ ง ใชระบบกรรมการสอบวิทยานิพนธ มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
นั ก ศึ ก ษา มี ม าตรฐาน เ ป น ที่ ซึ่ ง ส ว น ห นึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย รวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ยอมรั บ ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม ผูทรงคุณ วุฒิจากภายนอกสถาบั น
เพื่ อ ให ผ ลงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา
พลังงาน
เปนที่ยอมรับ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจั ดสรรงบประมาณประจํ า ป ทั้ ง งบประมาณแผ นดิ นและงบประมาณเงิ นรายไดเ พื่อจั ดซื้ อ
ทรัพยากรการเรียนการสอนใหเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานสากล เพื่อสนับ สนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมี ความพร อมดานหนังสื อ ตํารา และการสืบ คน ผานฐานข อมูล โดยมีสํ านั กหอสมุด กลางที่ มี
หนังสือดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคนดังนี้
(1) หนังสือและตํารา
จํานวนประมาณ 2,080 เลม
(2) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 7 ฐานขอมูล
สวนระดับภาควิชาก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการสนับ สนุนการจัดการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ ดังนี้
(1) หนังสือและตํารา
จํานวน 600 เลม
(2) ครุภัณฑทางดานวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 65 รายการ
(3) หองวิจัยเฉพาะทาง จํานวน 7 หอง ไดแก หองวิจัยนวัตกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน หองวิจัยทาง
ความรอน หองวิจัยเชื้อเพลิงการเผาไหมและการควบคุมมลพิษ หองวิจัยระบบพลังงานในอาคาร หองวิจัยระบบ
ฝงตัวทางกล หองวิจัยปฏิบัติการวิจัยกลศาสตรความรอนและของไหล และหองวิจัยศูนยธุรกิจวิศวกรรม
(4) หองคอมพิวเตอรขนาด 60 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง และหองคอมพิวเตอรขนาด 30 ที่นั่ง
จํานวน 1 หอง

มคอ. 2

57

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) ภาควิชาฯ มีการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
(2) ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อและตําราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบตอภาควิชาฯ
(3) คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตาง ๆ
(4) ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของ
(5) ติดตามความตองการและการใชทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการภาควิชารวมกันประเมินความเพียงพอและความตองการใชทรัพยากรของอาจารยและ
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เปาหมาย
1. หองเรียนและ
หองปฏิบัติการเพียงพอตอ
ความตองการของอาจารย
และนักศึกษา
2. หนังสือ ตํารา และวารสาร
มีเพียงพอตอความตองการ
ของอาจารยและนักศึกษา

3. มีชองทางการเรียนรูที่
เพียงพอเพื่อสนับสนุนทัง้
การศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูดวยตนเองอยาง
มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
จัดหองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ
ใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล
ผลสํารวจความพึงพอใจของ
อาจารยและนักศึกษาเกี่ยวกับ
หองเรียนและหองปฏิบัติการ

จัดหาหนังสือ ตํารา และวารสารทั้งจาก
งบประมาณประจําปสนับสนุนจากรัฐฯ
และเงินรายไดของคณะตลอดจน
ประสานงานกับทางหองสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหนังสือ ตํารา และ
วารสาร ที่ตองการใหจัดหาเพิม่ เติม
จัดใหมเี ครือขายและศูนยเรียนรูที่
นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ไดดวยตนเองดวยจํานวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ

ผลสํารวจความพึงพอใจของ
อาจารยและนักศึกษาเกี่ยวกับ
หนังสือ ตํารา และวารสาร

ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยใหมต องมีคุณวุฒิ ป ริ ญญาเอก หรือไม ต่ํากวาระดับ ปริญ ญาโทที่ ไดรั บการรับ รองจาก
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และครอบคลุมวิชาที่เปดสอน
(2) การรับอาจารยใหมตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยศิลปากร และของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนตองประชุมรวมกัน ดังนี้
(1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลกอนเปดภาคการศึกษา
(2) ปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ เ ป า หมายของหลั ก สู ต ร และได บั ณ ฑิต เป นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
(3) ใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
(4) เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
คณะกําหนดนโยบายการเชิญอาจารยพิเศษ ดังนี้
(1) ต อ งเป น ผู มี ป ระสบการณ ต รงและมี ความเชี่ ยวชาญพิ เ ศษ หรื อ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า
ปริญญาโทตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(2) จํานวนชั่วโมงสอนของอาจารยพิเศษไมเกินกึ่งหนึ่งของคณาจารยประจําในหลักสูตร
(3) ใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตองมีคุณวุฒิที่ไดรับการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
(1) จั ด ให มี ผู ช ว ยสอนประจํ า ห อ งปฏิ บั ติ ก าร พร อ มจั ด อบรมเฉพาะทาง เช น การเตรี ย ม
หองปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ และมีการอบรมชางเทคนิคเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ
สนับสนุนการสอน
(2) จัดใหบุคลากรฝกการทําวิจัยรวมกับอาจารย
(3) ภาควิชาฯ สนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง กําหนดคาตอบแทน
บุคลากรตามปริมาณผลงานที่ทําจริง
(4) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษา ฝกอบรม สัมมนาวิชาการและดูงาน
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
(1) คณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน พรอมกําหนดบทบาทหนาที่
(2) อาจารยที่ปรึกษาทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา พรอมจัดทําตารางการทํางานติดไวหนา
หองทํางานและในเว็บไซตของคณะ
(3) จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม เพื่อใหคําแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบใน
การสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(1) จัดใหมีการสํารวจความตองการกําลังคนในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพื่อนํามาใชประกอบใน
การวางแผนการรับนักศึกษา
(2) จัดใหมีการสํารวจอัตราการไดงานทํา/การศึกษาตอของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จ
การศึกษา
(3) จัดใหมีการสํารวจอัตราการไดงานทําตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
(4) จัดใหมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตตอคุณภาพมหาบัณฑิตในภาพรวม ใน
ระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้:กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน:ระดับ
ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา

ป
ป
ป
2558 2559 2560
X
X
X
X

X

X

X

X

X

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ทีก่ ําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบั การปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครัง้

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพการหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บงั คับที่ตองมีผลการดําเนินการ (ขอที่ 1-5)
(ตัว) ในแตละป
รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป

ป
ป
ป
2558 2559 2560
X
X
X
X

X
X

5

5

5

9

11

12

เกณฑประเมิน
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้
ตัว บง ชี้ บั ง คั บ (ตัว บ งชี้ ที่ 1-5) มี ผ ลดํ าเนิน การบรรลุ ตามเป าหมายและมี จํ า นวนตัว บ งชี้ ที่ มี ผ ล
ดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้
รวมในแตละป
ปการศึกษา
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
2558
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 9 ตัว
2559
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 11 ตัว
2560
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) ประเมินจากการทดสอบยอย การสั งเกตพฤติกรรมของนั กศึ กษา การอภิ ป รายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(2) จัดใหมีการประเมินการสอนของแตละรายวิชาโดยนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย ทุกรายวิชาเมื่อสิ้ นสุดการเรี ยนการสอนรายวิ ชาผ าน
เครือขายอินเทอรเน็ตตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด
(2) ผลการประเมินจะจัดสงอาจารยผูสอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธการสอนตอไป
(3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดสงให
อาจารยผูสอน และผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอน
ใหเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณปจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะกําหนดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปการศึกษา เพื่อใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเป นไปตามมาตรฐานไมต่ํ ากว าที่ สกอ. กํา หนด โดยแตง ตั้งคณะกรรมการประเมินหลั ก สู ตรเพื่อ
ดําเนินการ ดังนี้
(1) วางแผนการประเมินอยางเปนระบบ
(2) ดําเนินการสํา รวจข อมู ลเพื่อประกอบการประเมินหลั กสู ตรจากผู เรี ยนปจ จุบั นทุ กชั้ นป และ
ผูสํ าเร็ จ การศึก ษาที่ผ านการศึ กษาในหลักสู ตรทุ กรุ น รวมทั้ งผู ใช บั ณฑิต และผู เ กี่ยวข องอื่น ๆ อาทิ สถาบั นที่
นักศึกษาเขาศึกษาตอเปนตน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป โดยองคประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑการประเมิน ใหเปนไปตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใน ฉบับปการศึกษา 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเปนระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
(1) อาจารยผูสอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ใหขอมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้นสิ้นสุด แลวปรับปรุงกลยุทธการเรียนการสอนตามความเหมาะสมใหแลวเสร็จในภาคการศึกษา/ป
การศึกษาถัดไป
(2) กรณีที่ พบปญ หาของรายวิชาสามารถปรับปรุ งรายวิชานั้น ๆ ไดทั นที ซึ่ งถือ เปนการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรเล็กนอยที่ไมมีผลกระทบโครงสรางของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
สวนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเปนการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบตอโครงสรางของหลักสูตร
จะทําทุก 5 ปเมื่อครบรอบระยะเวลาการใชหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชมหาบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการประเมินหลั กสูตรของคณะจัดทํา รายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จําเปนในการปรับปรุง
(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
(4) หลักสูตรที่ไดปรับปรุงเสนอใหคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
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21. Pullteap, S., and Wasu, P. (2010). “Development of Locker System Controlling by MCS-51
Microcontroller Correlated with Radio Frequency Identification Technique”, 2nd
International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable WellBeing, Quang Binh (Viet Nam), August 2010, Page 59-64.
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ประสบการณสอน ระยะเวลา 11 ป
615304-55
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
615331-55
วิศวกรรมไฟฟาสําหรับวิศวกรเครื่องกล
615332-55
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสําหรับวิศวกรเครื่องกล
623513-55
คอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับธุรกิจวิศวกรรม
623231-55
การจัดการองคกรวิศวกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม
624691-1
สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
615341-51
วิศวกรรมเครื่องมือวัด
623212-55
ธุรกิจเครื่องมือวัดและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
614393-50
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
615381-51
วิศวกรรมไฟฟาสําหรับวิศวกรเครื่องกล
615382-51
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสําหรับวิศวกรเครื่องกล
623211-51
การวัดทางวิศวกรรม
624671-1
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 1
614392-50
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
615543-45
ไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับวิศวกรเครื่องกล
615283-45
ทฤษฎีวงจรไฟฟาและอุปกรณทางไฟฟา
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ขอมูลประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน
ชื่อ-นามสกุล
กิตติศักดิ์ คูวรัญู
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2543)
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพในรอบหาป)
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ผลงานวิจัย แยกประเภทเปน
ผลงานวิจัยที่ไดรบการตีเผยแพร
1. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2014). “Fishing Vessel Survey of Thailand for Energy
Efficiency in Fisheries”, The 6th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Resort & Conference,
Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
2. 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), Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, August, 28-30
2014.
3. 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 WellBeing (STISWB VI), Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia,
28-30 August 2014.
4. กิตติศักดิ์ คูวรัญู. (2014). “แนวทางการลดคาใชจายระบบผลิตน้ําเย็น”, ASHRAE Thailand Chapter,
Vol.1, 2013-2014, Page 16-21
5. ศิวะพงษ เพ็ชรสงค, พงษศิริ จรุยนนท, นพพงศ ศรีต ระกูล และ กิตติศักดิ์ คูวรัญู. (2557). “การ
ออกแบบและทดสอบใชงาน GPS Logger สําหรับบันทึกการใชพลังงานและเสนทางการเดินเรือประมง”,
WMS Management Research National Conference # 3: Innovation and Social Enterprise,
โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557, หนา 708-716.
6. กิตติศักดิ์ คูวรัญู . (2014). “การผสมผสานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) กับความ
ปลอดภัยตอชีวิต”, ASHRAE Thailand Chapter, Vol.2, 2013-2014, Page 10-15.
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7. Khuwaranyu, K. (2013). “Study of air ventilation design using CFD for public toilets”, The
Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB V), Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.
8. Khuwaranyu, K., Sritrakul, N. and Jaruyanon, P. (2013). “Fishing energy efficiency review
for the consumption reduction in fisheries”, The Fifth International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), Luang
Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.
9. Khuwaranyu, K. and Putivisutisak, S. (2013). “Modified Form of Low-Reynolds-Number
Turbulence Model for Predicting Turbulent Heat Transfer”, Journal of Science and
Technology Mahasarakham University, Vol.32, No.1, 2013, Page 8-13.
10. Khuwaranyu, K., Jarueksil, N. and Subhappech, N. (2556). “Case Study on Estimating the
Carbon Footprint of Product: Sugar Industry”, การประชุมวิชาการระดบชาติทางดาน
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม, 2-3 ธันวาคม 2556.
ประสบการณสอน ระยะเวลา 2 ป
615223-55
กลศาสตรของไหล 1
615322-55
เทอรโมฟลูอิดสสําหรับวิศวกร
623311-51
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
624634-1
การออกแบบระบบพลังงาน
624691-1
สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
615431-51
การทําความเย็นและการปรับอากาศ
615581-51
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
623312-51
อุปกรณการทําความเย็นและปรับอากาศ
615221-51
กลศาสตรของไหล 1
615332-45
การทําความเย็น
615533-51
การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
623514-51
การอนุรักษพลังงานและแหลงพลังงานทดแทน
614301-50
กลศาสตรของไหล
615512-45
ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนทสําหรับวิศวกร
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รายละเอียดการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)
Master of Engineering (Energy Engineering)
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาฯ ไดดํา เนินการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และสํารวจความคิดเห็นของศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่มีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับ
ความตองการของผูมีสวนไดเสียของหลักสูตร โดยผลการดําเนินการสํารวจขอมูลเปนดังนี้
1. ขอมูลทั่ วไปของนักศึกษาในหลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิศวกรรมพลัง งานในชวงป
การศึกษา 2553 - 2556
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ประจําปการศึกษา
2553 - 2556
นักศึกษา
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ ปที่เขา
รับเขา
พนสภาพ
จบการศึกษา
กําลังศึกษา
แผน
ผล
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน รอยละ
1.
2556
20
12
1
8.33
11 91.67
2
2555
20
9
5
55.56
4
44.44
3
2554
20
26
9
34.62
1
3.85
16 61.54
4
2553
15
7
2
28.57
1
14.29
4
57.14
รวม
54
17
17
31.48
2
3.70
35 64.81
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาภาควิชาฯ ไดดํา เนินการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมพลังงาน มาตั้งแตปการศึกษา 2553 จากขอมูลจํานวนนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2556 จํานวน
นักศึกษาที่รับเขามาทั้งสิ้นจํานวน 54 คน ซึ่ง ณ ปจจุบันมีนักศึกษาที่พนสภาพทั้งหมด 17 คน คิดเปนรอยละ 31.48
นักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรฯ ทั้งหมด 2 คน คิดเปนรอยละ 3.70 และมีนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรฯ
ทั้งหมด 35 คน คิดเปนรอยละ 64.81
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ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ประจําปการศึกษา
2553 – 2556 (จําแนกตามประเภทการรับเขา และแผนการศึกษา)
นักศึกษา ปที่เขา จํานวนนักศึกษาจําแนกตามประเภท จํานวนนักศึกษาจําแนกตามแผนการศึกษา
ชั้นปที่
การรับเขา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
แผน ก 1
แผน ก 2
แผน ข
1
2556
2
10
12
2
2555
9
8
1
3
2554
20
6
25
1
4
2553
7
5
2
รวม
38
16
50
4

รูปที่ 1 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามวิธีการรับเขาในปการศึกษา 2553-2556
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รูปที่ 2 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามแผนการศึกษาในปการศึกษา 2553-2556

จากตารางที่ 2 และ รูปที่ 1-2 จะเห็นไดวานักศึกษาสว นใหญที่ทํา การศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2556 เปนนักศึกษาภาคปกติจํานวน 38 คน คิด
เปนรอยละ 70.37 และเปนนักศึกษาภาคพิเศษจํา นวน 16 คน คิดเปนรอยละ 29.63 นักศึกษาที่ทําการศึกษาใน
หลักสูตรนี้สวนใหญเลือกที่จะศึกษาในแผนการศึกษา ก 2 ทั้งหมดจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 92.60 ซึ่งเปนแผน
ที่ตองทําวิทยานิพนธ ตามนโยบายของภาควิชาฯ และมหาวิทยาลัย ที่ตองการเนนการเรียนการสอนในแผนวิจัย ที่
เหลือจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.40
เลือกศึกษาในแผน ข ที่ตองทําสารนิพนธ
ภาพรวมของภาวะการมี ง านทํ า ของมหาบั ณฑิ ต หลั กสู ตรวิศ วกรรมศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมพลังงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดดําเนินการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน มาตั้งแตปการศึกษา 2553 มีมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรฯ นี้ แลวทั้งสิ้น จํานวน 2 คน ไดแก
1. นายสนธิ วาราชนนท จบการศึกษาในปการศึกษา 2555
2. นายวรสันต จันทรเสถียร จบการศึกษาในปการศึกษา 2556
ตารางที่ 3 จํานวนมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
มหาบัณฑิตที่มีงานทํา
ปการศึกษาทีจ่ บ
มหาบัณฑิตที่จบการศึกษา
จํานวน
รอยละ
2555
1
1
100.00
2556
1
1
100.00
จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวามหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมพลังงานทุกคนมีงานทํา คิดเปนรอยละ 100.00
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2. การสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน
2.1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
จากตารางที่ 4 ผูใชบัณฑิตที่ทําการสํารวจสวนใหญเปนหนวยงานของเอกชน คิดเปนรอยละ
90.00 โดยมีผูปฏิบัติงาน 25 – 199 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.00 ตามดวยผูปฏิบัติงานตั้งแต 500 คน ขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 28.00 ซึ่งพนักงานมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 28.38 รองลงมาคือ วุฒิ ปวส.
และวุฒิมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 20.27 และ 19.60 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ขอมูลทัว่ ไปของผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
ตัวเลือก (ขอคําตอบ)
ประเภทของสถานประกอบการ
1) หนวยงานของทางราชการ/รัฐบาล
2) หนวยงานของรัฐบาลที่เปนรัฐวิสาหกิจ
3) หนวยงานของเอกชน
4) หนวยงานอื่นๆ
ขนาดของสถานประกอบการ
1) ผูปฏิบัติงานนอยกวา 25 คน
2) ผูปฏิบัติงาน 25-199 คน
3) ผูปฏิบัติงาน 200--499 คน
4) ผูปฏิบัติงานตัง้ แต 500 คน ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาของพนักงาน
1) วุฒิมธั ยมศึกษา
2) วุฒิ ปวช.
3) วุฒิ ปวส.
4) วุฒิปริญญาตรี
5) วุฒิปริญญาโท
6) วุฒิปริญญาเอก
จํานวนทั้งหมด (N)

ความถี่

รอยละ

0
1
45
4

0
2.00
90.00
8.00

12
15
8
14

24.00
30.00
16.00
28.00

29
22
30
42
20
5
N=50

19.60
14.87
20.27
28.38
13.51
3.38
100

จากตารางที่ 5 พบวา โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
มากโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานโครงสรางหลักสูตร ในเรื่องของแผนการศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
เรียนรูของนักศึกษาตามหลักสูตร และดานเนื้อหาสาระของรายวิชา ในเรื่องของเนื้อหาสาระของรายวิชาทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติการเปนประโยชนตอวิชาชีพในอนาคต โดยมีคาเฉลี่ย 4.04 เทากัน รองลงมาคือ ในเรื่องของเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรมีความทันสมัยและนาสนใจในการศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.00 และความพึงพอใจมากโดยมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานโครงสรางหลักสูตร ในเรื่องของการจัดรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรโดยภาควิชาฯ มีความชัดเจน
และเปนไปตามแผนการศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.87
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (ดานโครงสราง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร)
สวนเบี่ยงเบน ระดับความพึง
คําถาม
คาเฉลีย่
มาตรฐาน
พอใจ
1. ปรัชญาและจุดมุงหมายของหลักสูตร
1.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับปรัชญา
และจุดมุง หมายของหลักสูตร
3.91
0.55
พอใจมาก
1.2 หลักสูตรมุงพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพและ
ความตองการของสังคม
1.3 หลักสูตรมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูในเชิง
ประยุกต
2. โครงสรางหลักสูตร
2.1 โครงสรางของหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
2.2 โครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
2.3 แผนการศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับการเรียนรูข องนักศึกษาตามหลักสูตร
2.4 โครงสรางหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของผูป ระกอบการและสังคม
2.5 การจัดรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรโดยภาควิชาฯ
มีความชัดเจนและเปนไปตามแผนการศึกษาในแตละ
ภาคการศึกษา
3. เนื้อหาสาระของรายวิชา
3.1 จํานวนรายวิชาบังคับเหมาะสมสําหรับการวาง
พื้นฐานความรูที่จาํ เปน
3.2 จํานวนรายวิชาเลือกเหมาะสมสําหรับการหา
ความรูเพิ่มเติมตามความสนใจของผูเรียน
3.3 เนื้อหาสาระของรายวิชาทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติการเปนประโยชนตอวิชาชีพในอนาคต
3.4 เนื้อหาสาระของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรมี
ความทันสมัยและนาสนใจในการศึกษา

3.93

0.65

พอใจมาก

3.93

0.61

พอใจมาก

0.6

พอใจมาก

0.67

พอใจมาก

4.04

0.67

พอใจมาก

3.89

0.71

พอใจมาก

3.87

0.58

พอใจมาก

3.87

0.65

พอใจมาก

3.87

0.69

พอใจมาก

4.04

0.67

พอใจมาก

4.00

0.73

พอใจมาก

3.96
3.89
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จากตารางที่ 6 พบวาระดับความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ที่มีตอการดําเนินการของหลักสูตรอยูในระดับเห็น
ดวยมาก หากมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.27 รองลงมา
คือ การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ มีคาเฉลี่ย 4.20 และคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 3.82 ในเรื่องของการจัด
กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพใหแกบัณฑิต
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
สวน
ระดับความ
คําถาม
คาเฉลีย่
เบี่ยงเบน
คิดเห็น
มาตรฐาน
1. มีการบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอน (เชน
นําสวนหนึ่งของงานวิจัยมาเปนกรณีศึกษา, นํางานวิจัยมา
4.09
0.73
เห็นดวยมาก
เปนโจทยในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ ฯลฯ)
2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกชมุ ชนและสังคม
เขากับการเรียนการสอน (เชน นําสวนหนึ่งของโครงการ
4.16
0.71
เห็นดวยมาก
บริการวิชาการมาเปนโจทยในการทําโครงงานหรือ
วิทยานิพนธ.ฯลฯ)
3. การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ
4.20
0.73
เห็นดวยมาก
4. กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค.(เชน กิจกรรมสงเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ,
การใหความรูเพิ่มเติมดานบัญชีและดานวิศวกรรม, การจัด
คายผูนาํ ฯลฯ)
5. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (เชน มีชุมนุม
กีฬา, มีการจัดการแขงขันกีฬาภายในภาควิชาฯ เปน
ประจําทุกป ฯลฯ)
6. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม (เชน
โครงการวิศวะบําเพ็ญ, คายอาสาพัฒนา, คายปลูกปา
ฯลฯ)
7. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (เชน การ
ประกาศเกียรติคุณ/มอบเกียรติบัตรแกนกั ศึกษาที่
ประกอบคุณงามความดี.ฯลฯ)

4.27

0.84

เห็นดวยมาก

3.82

0.81

เห็นดวยมาก

4.04

0.82

เห็นดวยมาก

4.16

0.93

เห็นดวยมาก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูใชบัณฑิตตอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1) ผูใชบัณฑิตเห็นดวย หากหลักสูตรมีการสนับสนุนการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยใหความเห็นวา
เปนเรื่องที่ดี ที่บัณฑิตจะไดรับความรูหรือประสบการณจากปญหาตางๆ ในงานวิจัย มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณใหมๆ เพื่อพัฒนาตัวเองและองคกรไดอยา งมีประสิทธิภาพ และการดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาจะไดเห็นและเรียนรูของจริง ทําใหเปนแนวทางความรูในการนําไปใชประกอบอาชีพ และเพือ่
ไดนําประสบการณมาตอยอดทางความคิด
2) ผูใชบัณฑิตเห็นดวย หากหลักสูตรมีการกําหนดหัวขอและขอบเขตของโครงงาน และวิท ยานิพนธให
สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการปฏิบัติไดจริง โดยแสดงความคิดเห็นวา การทําวิจัยควรจะมี
ประโยชนใหแกผูที่ศึกษา สามารถนํามาตอยอดองคความรูและนํามาใชจริง หากมีการปฏิบตั งิ านจริงจะ
ทําใหนักศึกษาเรียนรูไดมากขึ้น สามารถนํามาประยุกตและพัฒนาในการปฏิบัติได เนื่องจากยังมีการ
พัฒนาในเชิงประยุกตไมเพียงพอ สงผลใหนักศึกษาที่จบการศึกษาไมสามารถทํา งานจริงได และยัง
แกไขปญหาจากการทํางานไมคลอง
3) ผูใชบัณฑิตเห็นวารายวิชาที่ควรเพิ่มเติมในหลักสูตร คือ รายวิชาการบริหารจัดการ สวนผูใ ชบณ
ั ฑิตจาก
นิคมอุตสาหกรรมอื่น รายวิชาการจัดการบริหารองคกรดานวิศวกรรม รายวิชาดานภาษาตา งประเทศ
และจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีความสามัคคีและเรียนรูการอยูรว มกันในการทํางาน รวมทั้งตองพัฒนา
วิธีการเรียนการสอนใหเกิดการคิด วิจารณ อภิปราย ถึงวัตถุประสงคของการเรียน การนําไปสูการ
ปฏิบัติจริง
4) ผูใชบัณฑิตตองการใหภาควิชาฯ ทํางานวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการแกชุมชน และสังคมในเรื่อง
เกี่ยวกับพลังงาน เชน การประหยัด ลดตนทุนการใชพลังงาน พัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก
และการจัดคายอาสาใหความรูแกชุมชน สังคม ในเรื่องความรูทั่วไปของพลังงาน เพื่อใหชุมชนไดทราบ
ถึงคุณคาของการใชพลังงาน
5) ผูใชบัณฑิตเห็นดวยที่ภาควิชาฯ ใชระบบ E-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และอํานวยความสะดวกแกผูเรียน ซึ่งผูใชบัณฑิตไดแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวา หากนําระบบ E-Learning มาใชจะทําใหผูเรียนมีความสะดวก ทําใหมีผูเรียน
ตองการเรียนรูมากขึ้น และเปนการลดขอจํา กัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ สามารถเรียนรูไดดว ย
ตัวเอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะชว ยใหผูเรียนสามารถเขาถึงและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเองไดโดยไร
ขีดจํา กัด แต จ ะขาดการวิจ ารณ อภิ ป ราย ที่จ ะทํ า ใหเกิดความหลากหลายทางแนวคิดและคนหา
แนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริงได
6) ผูใ ชบั ณฑิตตองการให เนนการเรี ยนเพื่อ การสื่ อสาร เพิ่มหลักสูตรการฝ กงานจริ งเป นหลัก พัฒ นา
หลักสูตรใหมีความทันสมัย และสงเสริมกิจกรรมที่สามารถดึงผูเรียนใหสนใจการเรียน นอกจากนั้นยัง
ตองการใหเนนทักษะดานภาษาในการสื่อสาร และเนนการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค เพื่อตอยอด
ความรูทางทฤษฎี
7) ผูใชบัณฑิตมีความยินดีที่จะเขารวมในการกําหนดทิศทางหรือพัฒนาหลักสูตร เพื่อนําขอเสนอแนะทาง
องคกรหรือสิ่งที่องคกรตองการ ไปเสนอแนะ และใชในการปรับปรุงหลักสูตร
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8) ผูใชบัณฑิตตองการเพิ่มเติมวิชาการปฏิบัติงานจริงใหมากขึ้น เพื่อเอาความรูที่ไดไปใชในการแกปญหา
งานไดจริงในอนาคต รวมทั้งตองการเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษในหลักสูตร และมีการเผยแพรผลงาน
ของนักศึกษา นอกจากนี้ผูใชบัณฑิตไดเสนอแนะใหภาควิชาฯ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน โดยมีการ
เปรียบเทียบหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งหากจัดใหมีการเขาคา ยจริยธรรมเปนวิชาสุดทา ยของ
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดขัดเกลาจิตใจกอนทํางาน และเกิดความพรอมในการทํางานจะถือวาดีมาก
ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีมีความพึงพอใจในระดับมากในดานโครงสรา งและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
และเห็นดวยกับการดําเนินการของหลักสูตร สวนความคิดเห็นตอแนวทางของหลักสูตรนั้น ผูใชบณ
ั ฑิตมีความคิดเห็น
ทางบวก โดยผูใชบัณฑิตเห็นดวยหากหลักสูตรมีการสนับสนุนการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการกําหนดหัวขอ
และขอบเขตของวิทยานิพนธใหสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการปฏิบัติไดจริง และเห็นดวยที่ภาควิชาฯ ใช
ระบบ E-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และ
อํา นวยความสะดวกแกผูเรียน นอกจากนั้น ผูใชบัณฑิตมีความยินดี ที่จะเขา รวมในการกําหนดทิศทางหรือพัฒนา
หลักสูตร
3. การสํารวจความคิดเห็นของศิษยเกาและศิษยปจจุบันทีม่ ตี อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน
3.1 การสํารวจความพึงพอใจของศิษยเกา
ศิษยเกาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ณ ปจจุบันมี 2 คน
โดยศิษยเกาไดแสดงความคิดเห็นตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ดังนี้
1. เนื้อหาวิชาในภาพรวมดี แตการปฏิบัตจิ ริงจากวิชาบรรยายยังมีนอย จึงตองการใหมีการ
แบงทฤษฎี และปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เพื่อเสริมสรางทักษะของผูเรียนใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. จัดสรรรายวิชาใหเหมาะสมกับความชํานาญของอาจารยผูสอน
3. ตองการใหหวั ขอในการทําวิจัยเปนความคิดริเริ่มจากนักศึกษา แตอยูในกรอบของระเบียบ
วิธวี จิ ัยมากกวาเปนการทําวิจัยจากหัวขอโครงการของอาจารยผสู อน เพื่อความหลากหลายของงานวิจัย
3.2 การสํารวจความคิดเห็นของศิษยปจ จุบัน
ภาควิชาฯ ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตที่เปนศิษยปจจุบัน จํานวน 14 คน ดังนี้
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ตารางที่ 7 คาความถี่ของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอที่
คําถาม
ตัวเลือก
1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2 สายการเรียนที่จบ
1) วิทย-คณิต
3 เกรดเฉลี่ยมัธยมปลาย 1) ≤ 1.99
2) 2.00-2.49
3) 2.50-2.99
4) 3.00-3.49
5) ≥ 3.50
4 ปจจุบันศึกษาอยูในชั้น 1) ชั้นปที่ 1
ป
2) ชั้นปที่ 3
5 สถานะ
1) ภาคปกติ
2) ภาคพิเศษ
1) ≤ 1.99
6 เกรดเฉลี่ยปจจุบัน
2) 2.00-2.49
3) 2.50-2.99
4) 3.00-3.49
5) ≥ 3.50
7 สายวิชาทีถ่ นัด
1) สายวิชากลศาสตร
2) สายวิชาอุณหพลศาสตรหรือพลังงาน
3) สายวิชาวิศวกรรมควบคุมหรือแมคคาทรอนิกส
4) อื่นๆ

ความถี่รอยละ
50.0
50.0
100.0
0
14.3
21.4
57.1
7.1
57.1
42.9
50.0
50.0
0
0
14.3
35.7
50.0
7.1
57.1
7.1
28.6

สวนความคิดเห็นของกลุมนักศึกษาตัวอยางที่มีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน โดยภาพรวมปรากฏผลดังตอไปนี้
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ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของศิษยปจจุบันที่มีตอหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
สวนเบี่ยงเบน ระดับความพึง
คําถาม
คาเฉลีย่
มาตรฐาน
พอใจ
1. ปรัชญาและจุดมุงหมาย
1.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับปรัชญาและ
3.78
0.699
ระดับมาก
จุดมุงหมายของหลักสูตร
1.2 หลักสูตรมุง พัฒนาความสามารถทั้งวิชาชีพและ
4.00
0.679
ระดับมาก
ความตองการของสังคม
1.3 หลักสูตรมุง พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูในเชิง
4.35
0.633
ระดับมากทีส่ ุด
ประยุกต
2. โครงสรางหลักสูตร
2.1 หลักสูตรมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
4.07
0.615
ระดับมาก
หลักสูตร
2.2 ระยะเวลาในการศึกษามีความเหมาะสม
3.85
0.770
ระดับมาก
2.3 แผนการศึกษามีความเหมาะสมกับการเรียนรู
3.92
0.730
ระดับมาก
2.4 หลักสูตรสะทอนวิสัยทัศนและพันธกิจของ
3.85
0.770
ระดับมาก
มหาวิทยาลัย
3. ดานเนื้อหาสาระของรายวิชา
3.1 รายวิชาบังคับเหมาะสมกับความรูที่นกั ศึกษาจะ
4.07
0.828
ระดับมาก
นําไปใช
3.2 รายวิชาเลือกสอดคลองกับความสนใจของนักศึกษา
3.78
0.892
ระดับมาก
3.3 รายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการเปนประโยชนตอ
4.00
0.877
ระดับมาก
วิชาชีพในอนาคต
3.4 เนื้อหาสาระของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรมีความ
4.00
0.784
ระดับมาก
ทันสมัย
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
4.1 มีความชัดเจนในการจัดรายวิชาใหเปนไปตาม
3.78
0.801
ระดับมาก
แผนการศึกษา
4.2 การวัดผลการศึกษามีความโปรงใสสามารถ
4.28
0.913
ระดับมากทีส่ ุด
ตรวจสอบได
4.3 การประเมินผลการเรียนดําเนินการดวยวิธที ี่
4.21
0.892
ระดับมากทีส่ ุด
หลากหลาย
4.4 การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ
3.78
0.974
ระดับมาก
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คําถาม
4.5 การจัดใหมีระบบ e-learning ในการจัดการเรียน
การสอน
4.6 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคมเขากับการเรียนการสอน

คาเฉลีย่

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึง
พอใจ

3.85

1.099

ระดับมาก

4.07

0.828

ระดับมาก

ตารางที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบันที่ มีตอหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จากขอมูลพบวา ปจ จัยที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หลักสูตรมุงพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดความรูในเชิงประยุกต การวัดผลการศึกษามีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได และการประเมินผลการ
เรียนดําเนินการดวยวิธีที่หลากหลาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35, 4.28 และ 4.21 ตามลําดับ สวนปจจัยที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับปรัชญาและจุดมุงหมายของหลักสูตร รายวิช า
เลือกสอดคลองกับความสนใจของนักศึกษา มีความชัดเจนในการจัดรายวิชาใหเปนไปตามแผนการศึกษา และการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78
โดยสรุป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานมีจุดเดนในการมุงพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดความรูในเชิงประยุกต การวัดผลการศึกษามีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได และการประเมินผลการเรียน
ดําเนินการดวยวิธีที่หลากหลาย ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับปรัชญาและจุดมุง หมายของหลักสูตร
รายวิชาเลือกสอดคลองกับความสนใจของนักศึกษา และความชัดเจนในการจัดรายวิชาใหเปนไปตามแผนการศึกษา
และการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ เปนสวนที่ตองมีการปรับปรุงใหดีขึ้น
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คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางหลักสูตรฯ
และคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
1. การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชา
จํานวนหนวยกิต
เกณฑ สกอ.
เดิม
ปรับปรุง
แผน ก แบบ ก1
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
36
36
36
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
12
12
ไมนอยกวา 12
หมวดวิชาเลือก
12
12
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 12
12
12
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
12
ยกเลิก
หมวดวิชาเลือก
18
ยกเลิก
หมวดวิชาการคนควาอิสระ
ไมนอยกวา 3-6
6
ยกเลิก
จํานวนหนวยกิตรวม
36
36
ยกเลิก

จํานวนหนวยกิต
ที่แตกตาง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
แผน ก แบบ ก1
624 661 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิศวกรรม
พลังงาน
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
624 692 วิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
หมวดวิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก2
รายวิชาบังคับ 12 หนวยกิต
624 601 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม
พลังงาน
624 634 การออกแบบระบบพลังงาน

หลักสูตรปรับปรุง
624 661 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิศวกรรม
พลังงาน
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
624 693 วิทยานิพนธ

หมายเหตุ
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาบังคับ

รายวิชาบังคับ 12 หนวยกิต
624 601 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรม
พลังงาน
624 645 การออกแบบระบบพลังงาน

คงเดิม
คงเดิม

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
624 636 แหลงพลังงานทดแทนและ
624 636 แหลงพลังงานทดแทนและ
เปลี่ยนชื่อวิชาและ
เทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน
เทคโนโลยีการแปลงพลังงานทดแทน คําอธิบายรายวิชา
624 661ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมพลังงาน 624 661ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมพลังงาน เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับ
624 691 สัมมนาสําหรับนักศึกษาระดับ
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
แผน ข
รายวิชาบังคับ 12 หนวยกิต
ยกเลิก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก2
รายวิชาเลือก 12 หนวยกิต
รายวิชาเลือก 12 หนวยกิต
คงเดิม
624 602 การประยุกตสถิติสาํ หรับวิศวกรรม
ยกเลิก
พลังงาน
624 604 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขขั้นสูงสําหรับ รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
วิศวกรรม
624 603 การวิเคราะหทางวิศวกรรมพลังงาน
ยกเลิก
624 611 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนทสําหรับ
ยกเลิก
วิศวกร
624 612 กลศาสตรของวัสดุที่มคี วามตอเนื่อง
ยกเลิก
624 621 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
624 621 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
624 622 วิศวกรรมฟลูอิไดเซชั่น
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
624 623 กลศาสตรของไหลขั้นสูง
624 631 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลังไอน้ํา
ยกเลิก
624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตยขั้นสูง 624 632 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตยขั้นสูง เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
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มคอ. 2

หลักสูตรเดิม
624 633 การอนุรักษและจัดการพลังงาน

หลักสูตรปรับปรุง
624 633 การอนุรักษและจัดการพลังงาน

624 635 เทคโนโลยีทอความรอน
624 637 กังหันกาซ
624 638 การออกแบบและจัดการระบบ
พลังงาน
624 639 การใชพลังงานในอุตสาหกรรม
อยางคุมคา
624 641 การจัดการพลังงานในอาคาร
624 642 การเผาไหมและการควบคุม
การปลอยมลพิษ
624 643 การเดือด

624 635 เทคโนโลยีทอความรอน
ยกเลิก
ยกเลิก

624 644 การไหลสองสถานะ
624 645 อุณหพลศาสตรขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรรมพลังงาน

624 662 การประเมินวัฏจักรชีวิต

624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม
พลังงาน 1
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม
พลังงาน 2
แผน ข
รายวิชาเลือก 18 หนวยกิต

หมายเหตุ
ตัดเงื่อนไขรายวิชา และ
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
ตัดเงื่อนไขรายวิชา

ยกเลิก
624 641 การจัดการพลังงานในอาคาร
624 642 การเผาไหมและการควบคุม
การปลอยมลพิษ
ยกเลิก
624 646 การออกแบบเครื่องแลกเปลีย่ น
ความรอน
624 647 การเดือดและการไหลสองสถานะ
624 648 วิศวกรรมการเผาไหม
ยกเลิก
ยกเลิก

เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา

624 649 เทคโนโลยีการแปรสภาพชีวมวล
624 652 แบบจําลองทางคอมพิวเตอรสาํ หรับ
อาคาร
624 653 การดูดความชื้นสําหรับอาคาร
624 654 การออกแบบอาคารประหยัด
พลังงาน
624 655 การถายเทความรอนขั้นสูง
ยกเลิก
624 664 ระบบสมองกลฝงตัว
624 665 เทคโนโลยีเซ็นเซอรชนิด
เสนใยนําแสง
624 666 การวัดและเครื่องมือวัด
624 667 การควบคุมอัตโนมัติ
624 671 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม
พลังงาน 1
624 672 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม
พลังงาน 2
624 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรม
พลังงาน

รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม

ยกเลิก

รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม

รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่เปดขึ้นใหม
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หลักสูตรเดิม
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
แผน ก แบบ ก2
624 693 วิทยานิพนธ
แผน ข
624 694
การคนควาอิสระ

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
624 694 วิทยานิพนธ
ยกเลิก

หมายเหตุ
วิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ
เปลี่ยนรหัสวิชา

