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คําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน 

 
รายวิชาบังคับ 
219-601   สัมมนาเทคโนโลยีพลังงาน 1(0-2-1) 
    (Seminar in Energy Technology) 
(สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แบบ ก2) 
              การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอื่นๆ เพื่อ
หาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ  รวมถึ ง
การศึกษาดูงานจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อหาหัวข้อเรื่อง
ทางเทคโนโลยีพลังงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ
เพื่อนําเสนอ ต่อที่ประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปราย
ในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 
  Literature survey in libraries and other 
sources and industrials visiting to follow the 
progress in topics of interest in Energy 
Technology and related areas for presentation; 
participation in presentation and discussion in 
department seminar 
 
219-614    ระเบียบวิธีวจิัย 3(3-0-6) 
 (Research Methodology) 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขต
ของการวิจัย การกําหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการทางสถิติสําหรับ
การวิจัย  การวิ เคราะห์และแปลผล  การนําเสนอ
ผลงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัยและการเขียนรายงาน
วิจัยจรรยาบรรณในงานวิจัย 
  Definition, research objectives, scope of 
research, defining problems, literature review, 
research methodology; statistical method for 
research, analysis and interpretation of data; 
research presentation, research proposal and 
report writing, ethics in research 
 
219-673   การจัดการพลังงานและนโยบาย 3(3-0-6) 
    (Energy Management and Policy) 
  พื้นฐานสําคัญของพลังงานได้แก่ หน้าที่ของ
พลังงาน ปริมาณความต้องการพลังงานในปัจจุบัน 
แนวโน้มพลังงานในอนาคตและปัญหาที่เกี่ยวเน่ืองจาก
การ ใ ช้พ ลั ง ง าน  นโยบายและโปรแกรมการจั ด
การพลังงานที่สําคัญที่ออกโดยรัฐบาลประเทศไทยและ

ประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมในส่วนของวิธีการอนุรักษ์พลังงาน
เทคนิคการลดปริมาณการใช้พลังงาน และการจัดการ
ความร้อนปล่อยทิ้ง  
  Energy fundamentals: role of energy, 
present energy demands, future trends, and 
major problems associated with the use of 
energy; major energy policies and management 
programs taken by government particularly in 
Thailand and generally throughout the global; 
energy conservation methods, techniques to 
reduce energy consumption, and waste heat 
management 
 
219-676 ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น ใ น

อุตสาหกรรม             3(3-0-6)  
   (Energy Management and 

Conservation in Industry)  
 ลักษณะการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆ 
การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน เครื่องมือตรวจวัดที่ใช้
ในการวิเคราะห์พลังงาน พลังงานที่ประหยัดได้และ
ผลตอบแทนการลงทุน  การประหยัดพลังงานในระบบ
ไอน้ํา การเผาไหม้ ระบบคอนเดนเสท การทําของเหลว
ร้อน การอบแห้ง เตาเผา เตาอบ ระบบทําความเย็น 
และอุปกรณ์ที่สําคัญอื่น ๆ การนําความร้อนทิ้งกลับมา
ใช้ใหม่ การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ การจัดการภาระ
ของระบบ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง   การใช้เชื้อเพลิง
ทางเลือก เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม   
  Energy uses in industrial, energy 
auditing, instrumentation and energy analysis; 
energy savings potential and investment 
returns; energy savings in steam system, 
combustion, condensate, hot fluid, drying, 
furnaces, refrigeration systems and other 
equipment; waste heat recovery systems;  
power factor improvement, load system 
management, high–efficiency motors, 
alternative fuel–choices, combined heat and 
power generation technologies 
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219-701   สัมมนาเทคโนโลยีพลังงาน 1(0-2-1) 
 (Seminar in Energy Technology) 
              การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอื่น ๆ 
เพื่อหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อ
ทางเทคโนโลยีพลังงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อนําเสนอ
ต่อที่ประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรม
สัมมนาของภาควิชาฯ  
           Literature survey in libraries and other 
sources to follow the progress in topics of 
interest in Energy Technology and related 
areas for presentation; participation in 
presentation and discussion in department 
seminar 
 
219-714    ระเบียบวิธีวจิัย 3(3-0-6) 
 (Research Methodology) 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการวิจัย การ
จําแนกประเภทงานวิจัย การกําหนดโจทย์และปัญหา
วิจัย การกําหนดขอบเขตของการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
การออกแบบการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง ระเบียบ
วิธีการวิจัย  วิธีการทางสถิติ สําหรับการวิจัย  การ
วิเคราะห์และแปลผล การนําเสนอผลงานวิจัย การเขียน
บทความวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และจรรยาบรรณ
ในงานวิจัย 
  Definition, research objectives, field 
and classification of research, research topic 
and problem, scope of research, literature 
review, research proposal writing, design of 
experiment, sampling method, research 
methodology, statistical method for research, 
analysis and interpretation of data, research 
presentation, paper writing, research report 
writing, ethics in research 
 
219-773   การจัดการพลังงานและนโยบาย 3(3-0-6) 
    (Energy Management and Policy) 
 งานวิจัยด้านการจัดการพลังงานและนโยบาย 
ได้แก่ การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้และความต้องการ
พลังงานในภาคการใช้พลังงานต่างๆ แบบจําลอง
พลังงานและการทํานายความต้องการใช้พลังงาน การ

วางแผนพลังงาน การกําหนดนโยบายของประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ 
 Energy management and policy 
research: analysis of trends in energy supply 
and demand of various energy-consuming 
sectors, modelling and forecasting Energy 
Demand, energy planing, policy-making in 
Thailand and generally throughout the global 
 
219-776    การจัดการและอนุรักษ์พลังงานใน

อุตสาหกรรม             3(3-0-6)  
  (Energy Management and 

Conservation in Industry) 
 ลักษณะการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน เครื่องมือ
ตรวจวัดที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์พลังงาน พลังงานที่
ประหยัดได้และผลตอบแทนการลงทุน  การประหยัด
พลังงานในระบบไอนํ้า การเผาไหม้ ระบบคอนเดนเสท 
การทําของเหลวร้อน การอบแห้ง เตาเผา เตาอบ ระบบ
ทําความเย็น และอุปกรณ์ที่สําคัญอื่น ๆ การนําความ
ร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ 
การจัดการภาระของระบบ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง   
การใช้เช้ือเพลิงทางเลือก เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้า
และความร้อนร่วม  เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานใน
อุตสาหกรรม   
  Energy uses in industrial, energy 
auditing, instrumentation and energy analysis; 
energy savings potential and investment 
returns; energy savings in steam system, 
combustion, condensate, hot fluid, drying, 
furnaces, refrigeration systems and other 
equipment; waste heat recovery systems;  
power factor improvement, load system 
management, high–efficiency motors, 
alternative fuel–choices, combined heat and 
power generation technologies, energy 
conservation technologies in industries 
 
รายวิชาเลอืก 
219-613   วิธคีณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
(Mathematical Methods in Engineering) 
รายวิชาเรียนกอ่น :  อยูใ่นดุลยพินิจของผู้สอน 
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               ระเบียบวิธี สําหรับผลเฉลยของสมการ
อนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึงและอันดับสอง  การเปล่ียน
รูปแบบ       ลาปลาซ ผลเฉลยอนุกรม ระเบียบวิธี
สําหรับผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งและ
อันดับสอง การแยกตัวแปรและอนุกรมฟูเรียร์ การ
เปล่ียนรูปแบบฟูเรียร์ เมตริกซ์ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขใน
การแก้ปัญหาสมการอนุพันธ์ 
 Methods of solution of first and second 
order ordinary differential equations; Laplace 
transforms, series solutions; methods of 
solution of first and second order partial 
differential equations; separation of variables 
and Fourier series; Fourier transforms; matrices; 
numerical methods for differential equation 
 
219-641    กังหันก๊าซและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
     (Gas Turbine and Applications) 
รายวิชาเรียนก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน  
  หลักการพลศาสตร์ความร้อน    พลศาสตร์ของ
ไหลที่ใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบวัฏจักรกังหันก๊าซ  
ส่วนประกอบและระบบที่ประยุกต์ใช้กับโรงจักร ยาน
ยนต์ และอากาศยาน 
   Principles of thermodynamics and  
fluid dynamics utilized in analyses and designs 
of gas-turbine cycles, components and systems 
for power plant, automotive and aircraft 
applications 
 
219-661 แหล่งพลังงานและการแปรรูปพลังงาน      

3(3-0-6)   
(Energy Resources and Energy 
Conversion) 

 สถานการณ์พลังงานปัจจุบัน เทคโนโลยีการ
แปรรูปพลังงาน ปริมาณความต้องการและพลังงานใน
อนาคตจากแหล่งต่างๆ พลังงานไฮโดรเจนและเซลล์
เชื้อเพลิง พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน้ํา น้ําขึ้น-น้ําลง พลังงานความร้อน
มหาสมุทร คล่ืนมหาสมุทร พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานจากชีวมวล และแหล่งพลังงานอื่น ๆ              

Current situation, energy conversion 
technology, and outlook of energy sources and 
consumptions, energy sources in the future, 

hydrogen energy and fuel cell ;  renewable 
energy, wind energy, solar energy, hydro 
energy, tidal energy, ocean thermal energy, 
ocean wave energy, geothermal energy, energy 
from biomass, and miscellaneous  
 
219-662 การวิเคราะห์และออกแบบระบบความร้อน 

3(3-0-6)  
(Thermal System Analysis and Design) 

รายวิชาเรียนก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน   
  กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์ที่จําเป็นในการพิจารณาออกแบบ ระบบ
ทางวิศวกรรม การใช้หลักทฤษฎีการไหลของของไหล 
การถ่ายเทความร้อน และพลศาสตร์ความร้อน ในการ
วิเคราะห์และการจําลองแบบระบบทางวิศวกรรม 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข 
กฎข้อที่สองของพลศาสตร์ความร้อนและเอ็กเซอร์ยี่ 
ประสิทธิภาพของกฎข้อที่สอง ความสัมพันธ์คุณสมบัติ 
ไดอะแกรมของคุณสมบัติ  
  The engineering design process; 
essential economic data for designing 
engineering systems; applications of fluid flow, 
heat transfer, and thermodynamics in analysis 
and modeling of engineering systems; 
introduction to numerical analysis; second law 
of thermodynamics and exergy; second law 
efficiencies; property relations, property 
diagram 
 
219-663    เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6) 
     (Solar Energy Technology) 
 คุณลักษณะของการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ การวัด
ปริมาณรัง สีดวงอาทิตย์  และวิ เคราะห์ข้อมูลรั ง สี
แสงอาทิตย์ การส่งรังสีแสงอาทิตย์ผ่านผิวโปร่งแสง การ
เลือกผิววัสดุที่จะใช้ในการรับรังสี ทฤษฎีของตัวรับรังสี
แสงอาทิตย์แบบแผ่นแบนและแบบรวมแสง  การ
ประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ใน
กระบวนการต่าง ๆ   
โ ร ง ไ ฟฟ้ า พ ลั ง ง า นค ว า ม ร้ อ น จ า ก แส ง อ าทิ ต ย์ 
ปรากฏการณ์ โฟโตโว ล์ทาอิค  องค์ประกอบและ
คุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ การออกแบบระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์   
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  Characteristics of solar radiation, solar 
radiation measurement and analysis, 
transmission of transparent  surfaces, surface 
selection for solar collector; theory of flat-
plate and concentrating solar collector, solar 
thermal process applications, solar thermal 
power plant; photovoltaic effect, material 
composition and characteristics of solar cell, 
design the electrical system produced from 
photovoltaic cell  
 
219-664    เทคโนโลยีพลังงานลม  3(3-0-6) 
     (Wind Energy Technology) 
 คุณลักษณะของลมและแหล่งพลังงานลม การ
ตรวจวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินศักยภาพ
พลังงานลม อากาศพลศาสตร์ของกังหันลม ระบบไฟฟ้า
ของกังหันลม การออกแบบและควบคุมกังหันลม การ
ติดตั้ งกังหันลมและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า การ
ประเมินเชิ ง เศรษฐศาสตร์ของระบบพลังงานลม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของระบบพลังงานลม   
  Wind characteristics and resources, 
wind measurement, wind data analysis and 
resource estimation, aerodynamics of wind 
turbines, electrical aspects of wind turbines, 
wind turbine design and control, wind turbine 
siting and system integration, economic 
assessment of wind energy systems, 
environmental aspects and impacts of wind 
energy systems 
 
219-665  พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป 3(3-0-6) 
   (Energy from Biomass and Conversion) 
   ศักยภาพของชีวมวลที่จะใช้เป็นพลังงาน แหล่ง
ชีวมวล การผลิตชีวมวล ชนิดและปัญหาในการนําชีว
มวลมาใช้ การแปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการความร้อน 
การสันดาปโดยตรง การเปล่ียนชีวมวลเป็นก๊าซเชื้อเพลิง 
กระบวนการไพโรไรซิส การผลิตพลังงานระดับกําลัง
ผลิตสูงจากชีวมวล และการผลิตเมทานอลจากชีวมวล 
การแปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการชีววิทยา การย่อย
สลายแบบไม่ใช้อากาศและผลิตเอทิลแอลกอฮอล์  การ
ผลิตก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมและการควบคุม

มลภาวะ การใช้น้ํามันพืชเป็นเชื้อเพลิง การใช้เชื้อเพลิง
จากชีวมวลเดินเครื่องยนต์แบบกังหันก๊าซ   
  Potential of biomass as an energy 
source; biomass resource, biomass production, 
forms of biomass and problems in recovering 
of biomass; thermal conversion; direct 
combustion, gasification, pyrolysis, large scale 
power production from biomass and methanol 
production; biological conversion; anaerobic 
digestion, ethanol production and industrial 
biogas production and pollution control; plant-
derived oil as an energy source; operation of 
gas turbine engine with biomass fuels 
 
219-666 การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยมลพิษ 

3(3-0-6)  
(Combustion and Emission Control) 

      ลักษณะทางกายภาพและเคมีของปรากฏการณ์การ
เผาไหม้ การจําแนกเปลวไฟ การวัดความเร็วเปลวไฟ
แบบราบเรียบ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเร็วของ
การเผาไหม้ ทฤษฎีของการแพร่กระจายของเปลวไฟ 
ความสามารถในการติดไฟ ลักษณะทางเคมีและสมดุล
ทางเคมี ปฏิกิริยาลูกโซ่ การคํานวณและการวัดอุณหภูมิ
เปลวไฟ การแพร่ของเปลวไฟ เชื้อเพลิง การฉีดเป็นฝอย
ละอองและการระเหยของเช้ือเพลิงเหลว ทฤษฎีของการ
จุดระเบิด เสถียรภาพและประสิทธิภาพการเผาไหม้
องค์ประกอบของก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้ การบําบัดไอ
เสียและการควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ เทคโนโลยี
พลังงานฟอสซิสก้าวหน้าและสะอาด   
  Physical and chemical aspects of basic 
combustion phenomena; classification of 
flames; measurement of laminar flame speed; 
factors influencing burning velocity; theory of 
flame propagation; flammability; chemical 
aspects; chemical equilibrium; chain reactions; 
calculation and measurement of flame 
temperature; diffusion flames; fuels; 
atomization and evaporation of liquid fuels; 
theories of ignition, stability and combustion 
efficiency, composition of emission gases, 
exhaust gas treatment and emission control; 
clean and advance fossil energy technology 
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219-667    เทคโนโลยีพลังงานน้ํา  3(3-0-6) 
     (Hydropower Technology) 
     การวิเคราะห์แหล่งพลังงานน้ํา กําลังของนํ้า 
ชนิดและลักษณะเฉพาะของเทอร์ไบน์ การเลือกใช้เทอร์
ไบน์และการหาขนาดโรงจักรพลังงานน้ํา ช่องทางไหล
ของนํ้า การพิจารณาระบบไฟฟ้า อาคารผลิตไฟฟ้าและ
อุปกรณ์  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ระบบโรงจักร
พลังงานน้ําขนาดเล็ก การพิจารณาด้านส่ิงแวดล้อมและ
สังคม    
      Hydrologic analysis for hydropower, 
hydraulics of hydropower; terminology and 
types of hydro turbines, turbine selection and 
plant capacity determination, water passages; 
elementary electrical considerations, 
powerhouses and facilities; economic analysis 
for hydropower; micro hydro and mini hydro 
system; environmental and social 
considerations 
 
219-671  การพยากรณ์ความต้องการพลังงานและสถิติ

พลังงาน 3(3-0-6)  
(Energy Demand Forecasting and Energy 
Statistics) 

 การนิยามและวิธีการวัดพลังงานสะสมและการ
ไหลของพลังงาน โครงสร้างและรูปแบบของสมดุล
พลังงานชนิดต่าง ๆ  การอธิบายการใช้พลังงานจากกลุ่ม
ผู้ใช้พลังงานเป็นหลัก การอธิบายและการรวมตัวกันของ
พลังงานดั้งเดิม วิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการ
ทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิธีการสําหรับ
การวิเคราะห์ความต้องการพลังงาน การคาดคะเนความ
ต้องการพลังงานด้วยวิธีการเศรษฐมิติ รูปแบบอนุกรม
เวลา การบรรลุเป้าหมายสําหรับการคาดคะเนความ
ต้องการพลังงาน    
  Definition and measurements of energy 
stocks and flows, structure and format of the 
various types of energy balance, sectoral 
accounting of energy consumption by the 
major energy consuming sectors, accounting 
and assembling of traditional energy, basic 
econometric method, methodology for 
demand analysis, econometric energy demand 

forecasting, time series models, end-use 
approach for demand forecasting 
 
 
 
 
 
219-672 การจัดการและประเมินโครงการพลังงาน  

3(3-0-6)  
(Energy Project Management and 
Appraisal) 

 งานของการจัดการโครงการ กระบวนการ
วิเคราะห์ เทคนิคการวางแผนและจัดทําโครงการทาง
การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการ การดําเนินงานตามโครงการ 
ตารางกําหนดการทํางาน การควบคุมค่าใช้จ่าย การ
จัดการด้านคุณภาพและความเส่ียง กรณีศึกษาและการ
ประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 
แนะนําโครงการด้านพลังงานต่าง ๆ การเตรียมและ
พัฒนาโครงการ การคํานวณด้านการเงินของโครงการ
ด้านพลังงาน การตรวจประเมินด้านส่ิงแวดล้อมของ
โครงการด้านพลังงาน การบริหารโครงการด้านพลังงาน  
  Project management functions, project 
analysis, techniques used in project planning 
and development, project economic 
evaluation, implementation, scheduling and 
cost control, quality and risk management, 
case studies and project management 
software; introduction to energy projects, 
project preparation and development, financial 
calculations of energy projects, environmental 
assessment of energy projects, managing 
energy projects 
 
219-674  อุปกรณ์ตรวจวัดและการสํารวจการใช้

พลังงาน 3(3-0-6)  
(Instrumentation and Energy Auditing) 

  ความหมายของการสํารวจพลังงาน การสํารวจ
เบื้องต้น การสํารวจทั่วไป การสํารวจในระดับการลงทุน 
เครื่องมือตรวจวัดพลังงาน เทคนิคการใช้งาน การสํารวจ
พลังงานของระบบความร้อน การสํารวจพลังงานของ
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ระบบไฟฟ้า การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ การ
จัดทํารายงาน  
  Terms of energy audit, preliminary 
audit, general audit, investment-grade audit, 
energy audit instruments and use techniques, 
energy auditing of thermal systems, energy 
auditing of electrical systems, data collecting 
and analysis, energy audit reporting 
219-675  การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

3(3-0-6)  
(Energy Management and Conservation 
in Buildings) 

 ลักษณะการใช้พลังงานในอาคาร อุปกรณ์ใช้
พลังงานและความต้องการใช้พลังงานในอาคาร การทํา
ความเย็นสบายและไซโครเมตรี คุณภาพอากาศและการ
แลกเปล่ียนอากาศ ภาระความร้อนของอาคารและการ
แปรเปล่ียนกับเวลา ความร้อนจากแสงอาทิตย์ การบัง
เงา การวัดและควบคุมพลังงาน เครื่องมือวัดและควบคุม
พลังงาน การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  
  Energy utilizing in buildings, facility and 
energy requirement in buildings; comfort 
cooling and psychrometry; air quality and air 
exchange, building energy load and thermal 
dynamics; solar heat gain, shading; 
measurement and control of energy; 
instrumentation for measurement and control; 
energy management and conservation in 
buildings 
 
219-677    เศรษฐศาสตร์พลังงาน   3(3-0-6) 
     (Energy Economics) 
  บทบาทของพลังงานในระบบเศรษฐกิจ 
แนวคิดและวิธีการจัดทําบัญชีพลังงาน ลักษณะอุปสงค์
และอุปทานของสินค้าพลังงานชนิดต่างๆ การวิเคราะห์
การทดแทนระหว่างสินค้าพลังงานชนิดต่าง การวางแผน
พลังงาน การลงทุนและการจัดการค้าพลังงานให้
เหมาะสมโดยเน้นกรณีของประเทศไทย   
      Role of energy in economic system, 
concepts and techniques of energy balance; 
demand and supply of energy commodities, 
substitution between energy commodity 
inputs; energy planning and policy with special 

reference to situations and conditions in 
Thailand  
 
 
 
 
 
219-678   โครงข่ายการจัดการพลังงานอัจฉริยะขนาด 

เล็กสําหรับพลังงานทดแทน 3(3-0-6)  
(Smart micro grid for renewable 
energy)  

     คุณภาพของกําลังไฟฟ้า หลักการและระบบ
ทั่วไปของ FACTs โครงสร้างและการควบคุมวงจรคอน
เวอร์เตอร์กําลัง ตัวชดเชยกําลังรีแอกทีฟแบบสถิต ตัว
ชดเชยแบบรวม โครงข่ายการเชื่อมต่อแหล่งจ่าย
พลังงาน  ทางเ ลือกและพลังงานหลัก  ไฟฟ้าย่อย 
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง โครงข่ายการจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าขนาดเล็ก เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต IOT   
      Electric power quality; FACTs 
concepts and general systems; structure and 
control of power converters; static var 
compensators; combined compensators; 
distributed alternative energy resources with 
main resources and grid interconnection; HVDC; 
manage micro-grid with internet of thing; IOT  
 
219-681 หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 1 

3(3-0-6)  
(Advanced Topics in Energy Technology 
I)  

รายวิชาเรียนก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน   
  หัวข้อเรื่องปัจจุบันที่เป็นวิชาการขั้นสูงและเป็น
ที่สนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน   
  Advanced current topics of interest in 
Energy Technology 
 
219-682  หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 2 

3(3-0-6) 
(Advanced Topics in Energy Technology 
Il)  

รายวิชาเรียนก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน   
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  หัวข้อเรื่องปัจจุบันที่เป็นวิชาการขั้นสูงและเป็น
ที่สนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  
Advanced current topics of interest in Energy 
Technology 
 
 
 
 
219-683  หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 3            

3(3-0-6)  
(Advanced Topics in Energy Technology 
III)  

รายวิชาเรียนก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน   
  หัวข้อเรื่องปัจจุบันที่เป็นวิชาการขั้นสูงและเป็น
ที่สนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 Advanced current topics of interest in 
Energy Technology 
 
219-684  หัวข้อขั้นสูงในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 4 

3(3-0-6)  
(Advanced Topics in Energy Technology 
IIII)  

รายวิชาเรียนก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน   
  หัวข้อเรื่องปัจจุบันที่เป็นวิชาการขั้นสูงและเป็น
ที่สนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน   
  Advanced current topics of interest in 
Energy Technology 
กลุ่มชุดวิชา (Module) 
 
219-668   ทรัพยากรพลังงานและการใช้ประโยชน์ 
    9(4-5-18)       
     (Energy Resources and Utilization) 
 นวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงาน 
เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงาน ปริมาณความต้องการ
และพลังงานในอนาคตจากแหล่งต่าง ๆ พลังงาน
ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ํา น้ําขึ้น-น้ํา
ลง พลังงานความร้อนมหาสมุทร คล่ืนมหาสมุทร 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากชีวมวล และ
แหล่งพลังงานอื่น ๆ   
   Energy technology innovations and 
applications. Energy conversion technology, 

and outlook of energy sources and 
consumptions, energy sources in the future, 
hydrogen energy and fuel cell;  renewable 
energy, wind energy, solar energy, hydro 
energy, tidal energy, ocean thermal energy, 
ocean wave energy, geothermal energy, energy 
from biomass, and miscellaneous. 
219-679 การจัดการประสิทธิภาพพลังงานและ

เทคโนโลยีในอาคาร           9(4-5-18)     
(Energy Efficiency Management and 
Technologies in Buildings) 

     ลักษณะการใช้พลังงานในอาคาร อุปกรณ์
ใช้พลังงานและความต้องการใช้พลังงานในอาคาร 
คุณภาพอากาศและการแลกเปล่ียนอากาศ ภาระความ
ร้อนของอาคารและการแปรเปล่ียนกับเวลา ความร้อน
จากแสงอาทิตย์ การวัดและควบคุมพลังงาน เครื่องมือ
วัดและควบคุมพลังงาน การจัดการและการอนุรักษ์
พลังงานในอาคาร  การสํารวจพลังงาน เครื่องมือ
ตรวจวัดพลังงาน เทคนิคการใช้งาน การรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ การจัดทํารายงาน  โครงสร้างและ
รูปแบบของสมดุลพลังงานชนิดต่าง ๆ  วิธีการทางสถิติ
และคณิตศาสตร์ในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น วิธีการสําหรับการวิเคราะห์ความต้องการ
พลังงาน การคาดคะเนความต้องการพลังงานด้วยวิธีการ
เศรษฐมิติ   
      Energy utilizing in buildings, facility 
and energy requirement in buildings; air quality 
and air exchange, building energy load and 
thermal dynamics; solar heat gain; 
measurement and control of energy; 
instrumentation for measurement and control; 
energy management and conservation in 
buildings; energy audit, energy audit 
instruments and use techniques, data 
collecting and analysis, energy audit reporting, 
structure and format of the various types of 
energy balance, methodology for demand 
analysis, econometric energy demand 
forecasting 
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วิทยานิพนธ์  
219-691   วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) 
    (Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การดูแลและปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอผลงานต่อที่
ประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
แบบที่เหมาะสม   
  Research on topics of interest in 
energy technology under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination 
every registered semester; preparation of 
thesis in proper form  
219-692   วิทยานิพนธ์  18(0-54-0) 
    (Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การดูแลและปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอผลงานต่อที่
ประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
แบบที่เหมาะสม   
  Research on topics of interest in 
energy technology under the supervision of 

advisors; presentation and oral examination 
every registered semester; preparation of 
thesis in proper form 
  
219-791   วิทยานิพนธ์  48(0-144-0) 
    (Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การดูแลและปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอผลงานต่อที่
ประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
แบบที่เหมาะสม   
  Research on topics of interest in 
energy technology under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination 
every registered semester; preparation of 
thesis in proper form  
 
219-792   วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) 
    (Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การดูแลและปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอผลงานต่อที่
ประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
แบบที่เหมาะสม   
  Research on topics of interest in 
energy technology under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination 
every registered semester; preparation of 
thesis in proper form 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


