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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีพลงังาน การ
วางแผนและการบริหารจดัการดา้นพลงังาน มีความรู้ความสามารถท่ีจะคน้ควา้วจิยัใหเ้กิดองคค์วามรู้ การประยกุตแ์ละบูรณาการ
ศาสตร์ดา้นเทคโนโลยพีลงังานจากสหวทิยาการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี มหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาตอ้งมีความสามารถ
ในการพฒันางานวจิยัและองคค์วามรู้สู่ความเป็นสากล และมีคุณธรรมเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศและนานาชาติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 : มีคุณธรรม จริยธรรม 
PLO2 : มีความรู้ดา้นเทคโนโลยพีลงังาน 
PLO3 : สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ และพฒันาความรู้ท่ีมีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลงังาน หรือเพ่ิมศกัยภาพดา้นพลงังาน
ทดแทนภาคใต ้
PLO4 : สามารถท างานร่วมกบับุคคลศาสตร์อ่ืนได ้
PLO5 : สามารถใชส้ารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั   

แผน ก2  มีวชิาบงัคบัจ านวน 9 หน่วยกิต  
219-614   ระเบียบวธีิวจิยั 

(Research Methodology) 
3(3-0-6) 

219-676 การจดัการและอนุรักษพ์ลงังานในอุตสาหกรรม 
(Energy Management and Conservation in Industry) 

3(3-0-6) 

219-673   การจดัการพลงังานและนโยบาย 
(Energy Management and Policy) 

3(3-0-6) 

219-601   สมัมนาเทคโนโลยพีลงังาน*  
(Seminar in Energy Technology) 

1(0-2-1) 

หมายเหตุ * วชิา 219-601 สมัมนาเทคโนโลยพีลงังาน เป็นรายวิชาบงัคบัให้นกัศึกษาหลกัสูตรแผน ก ทั้งแบบ ก1 และ 
แบบ ก2 ทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร (Audit) โดยมีการประเมินผลเป็น S (เป็นท่ีพอใจ) หรือ 
U (ไม่เป็นท่ีพอใจ)  

 

2. หมวดวชิาเลือก   

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก2 มีจ านวนวิชาเลือก 9 หน่วยกิต นกัศึกษาอาจก าหนดแผนการเรียนรายวชิาเลือกโดยความเห็นชอบของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา ทั้งน้ีรายวิชาเลือกจะตอ้งเป็นรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรหรือในคณะอ่ืน ภาควิชาอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
หรืออาจเป็นรายวชิาระดบับณัฑิตศึกษาในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเท่านั้น จึงจะนบัเขา้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรน้ีได ้ ส าหรับการเทียบ
โอนรายวชิาท่ีมีเน้ือหาสาระสอดคลอ้งกนั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์   

แผน ก แบบ ก1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
219-691   วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
36(0-108-0) 

 
แผน ก แบบ ก2 จ านวน 18 หน่วยกิต 

219-692 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

18(0- 54-0) 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
219-691 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
219-601 สมัมนาเทคโนโลยพีลงังาน 1(0-2-1)* 
ภาคการศึกษาที ่2 
219-691 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
219-691 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
219-691 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 
*วชิา 219-601 สมัมนาเทคโนโลยพีลงังาน เป็นรายวชิาบงัคบัใหน้กัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหา บณัฑิต  แผน ก แบบ ก
1 และ แบบ ก2 ทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร(Audit) โดยผลการเรียนท่ีไดต้อ้งไม่ต ่ากวา่ระดบั 
S (เป็นท่ีพอใจ) ทั้งน้ีนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ ตอ้งเขา้ร่วมในชัว่โมงสมัมนาและรายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ทุก
ภาคการศึกษา 
 
 



แผน ก2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
219-601 สมัมนาเทคโนโลยพีลงังาน 1(0-2-1)* 
219-614 ระเบียบวธีิวจิยั 3(3-0-6) 
219-673   การจดัการพลงังานและนโยบาย 3(3-0-6) 
219-676 การจดัการและอนุรักษพ์ลงังานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    
ภาคการศึกษาที ่2 
219-692 วทิยานิพนธ์ 3(0-9-0) 
xxx-xxx วชิาเลือก 3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือก 3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือก 3(3-0-6) 
หรือ 
219-668 ทรัพยากรพลงังานและการใชป้ระโยชน์ 9(4-5-18)     
หรือ 
219-679 การจดัการประสิทธิภาพพลงังานและเทคโนโลยใีนอาคาร 9(4-5-18)     

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
219-692 วทิยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
219-792 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 
*วชิา 219-601 สมัมนาเทคโนโลยพีลงังาน เป็นรายวชิาบงัคบัใหน้กัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหา บณัฑิต  แผน ก แบบ ก
1 และ แบบ ก2 ทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร(Audit) โดยผลการเรียนท่ีไดต้อ้งไม่ต ่ากวา่ระดบั 
S (เป็นท่ีพอใจ) ทั้งน้ีนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ ตอ้งเขา้ร่วมในชัว่โมงสมัมนาและรายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ทุก
ภาคการศึกษา 
 



 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 : มคุีณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอวชิาชีพและสงัคม  
1.2) มีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 
ไม่คดัลอกผลงานของผูอ่ื้น และไม่จ้าง
ผูอ่ื้นท างานวจิยัให ้
1.3) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง 
ๆ ขององคก์รและสังคม รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
1 .4 ) มี เจ ต ค ติ ท่ี ดี ต่ อ วิ ช า ชี พ  แ ล ะ
แสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบติังานและอาชีพ 

1) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการ
แต่ งกายให้ สุภาพและเหมาะสมตาม
กาลเทศะ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยผ์ูส้อนเนน้ย  ้าความส าคญัของ
การเคารพตนเองและผูอ่ื้นในเชิงวิชาการ
ไม่ลอกเลียนผลงานผู ้อ่ืน  ไม่จ้างและ
รับจ้างบุคคลอ่ืนท าวิทยานิพนธ์ มีระบบ
การตรวจสอบการลอกผลงานเอกสาร
ตีพิมพ ์
2) ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบโดย
ท างานกลุ่ม เพ่ือให้รู้หน้าท่ีของการเป็น
ผูน้ ากลุ่มและ การเป็นสมาชิกกลุ่ม การรับ
ฟังความคิดเห็นของผู ้อ่ืน  และการหา
ขอ้ตกลงร่วมกนั เม่ือมีขอ้ขดัแยง้
3) อาจารย์ผู ้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอน
ทุกวชิา
4 ) ให้ อ าจ ารย์ เป็ น แบบ อย่ าง ท่ี ดี แ ก่
นกัศึกษา และสอนโดยเนน้การยกตวัอยา่ง
ปัญหา การละเมิดคุณธรรมและจริยธรรม
รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเป็นปัญหา
หรือผลกระทบวงกวา้ง
5) มีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

1) ป ระ เมิน จากการตรง เวล าของ
นกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและ
การสอบ
4) ประเมินเหตุการณ์ทุจริตและผลงาน
เขียนรายงาน

PLO2 : มคีวามรู้ด้านเทคโนโลยพีลงังาน 

2.1) มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีพลงังาน ทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ และทนัสมยั
ต่อสถานการณ์โลก 

1) ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ี
ให้ เป็ น ไปตามลักษณ ะของรายวิช า
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้ น ๆ
เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active
learning

1 ) ก ารป ระ เมิ น ผลก าร เรี ยน รู้ ใน
ห้องเรียนจากการอภิปรายเน้ือหาหรือ
หัวข้อท่ีเรียน การทดสอบย่อย การท า
รายงานและการน าเสนอรายงาน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

2.2) มี ความ รู้ในกระบวนการและ
เทคนิคการวิจัย  และการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ 
2.3) ทนัต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการใน
สาขาวิชา รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การแกไ้ขปัญหา การต่อยอดและพฒันา
องคค์วามรู้ใหม่  
2.4) สามารถใชค้วามรู้ความสามารถใน
สาขาวิชา และแก้ไขปัญหาในด้าน
เทคโนโลยพีลงังาน  
 

2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานรวมถึงการร่วมในงาน
ประชุมทางวิชาการทั้ งในระดับประเทศ
และระดบันานาชาติ 
3) เชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวทิยากรพิเศษ 

2) การสอบวดัคุณสมบติั การสอบกลาง
ภาค เรียนและปลายภาค เรียนของ
รายวชิาตามหลกัสูตร 
3) ก ารป ระ เมิน ผลการ เรียน รู้จ าก
วิทยานิพนธ์ โดยการประเมินเอกสาร
วทิยานิพนธ์ควบคู่กบัการสอบปากเปล่า
วทิยานิพนธ์ 

PLO3 : สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ และพัฒนาความรู้ที่มีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน หรือเพิ่มศักยภาพด้านพลังงาน
ทดแทนภาคใต้ 
3.1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถสืบคน้ ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
3.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาจาก
ผลงานการวิจัยและพฒันาความรู้ใหม่ 
พร้อมทั้ งบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้ ง
จากภายในและภายนอกสาขาวิชาในขั้น
สูง 
3.3) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะ 
เพ่ือออกแบบการวิจัยกับการแก้ไข
ปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมมี
นยัส าคญั 
3.4)  ส า ม า ร ถ สั ง เ ค ร า ะ ห์ จ า ก
ภาคอุตสาหกรรมในภาคใตแ้ละอาเซียน 
และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้องมา
ป ระยุกต์ ใช้ ใน การแก้ ปั ญ ห าให้ มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 
 

1) จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการฝึก
กระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ตั้งแต่เร่ิม
เขา้ศึกษา โดยเร่ิมตน้จากปัญหาท่ีง่ายและ
เพ่ิมระดบัความยากข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งน้ีตอ้งจดั
ใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัรายวชิา 
2) จัดให้มีกรณีศึกษา เช่น การประยุกต์
โด ยใช้โป รแกรมคอมพิ ว เตอ ร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามี
การอภิปรายกลุ่ม ให้นักศึกษามีโอกาส
ปฏิบติัจริง 
3) จัดการสอนแบบยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ดว้ยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จ าลอง
หรือกรณีศึกษาเพ่ือฝึกทกัษะการคิด ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด 
อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา และการ
จดัท าโครงการ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน
จากการน าเสนอรายงานในชั้ นเรียน 
การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สมัภาษณ์ เป็นตน้ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO4 : สามารถท างานร่วมกบับุคคลศาสตร์อ่ืนได้ 

4.1) มีความตระหนักและการวางท่ีตัว
เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ
ของตน และรับผิดชอบในการกระท า
ของตน  
4.2) สามารถบูรณาการแก้ไขปัญหา
ร่วมกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ได ้
4.3) สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
4.4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูร่้วมงาน
และกบับุคคลทัว่ไป 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
ท า ง าน เป็ น ก ลุ่ ม แ ล ะ ง าน ท่ี ต้ อ ง มี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล
2 )  จั ด ป ร ะส บ ก าร ณ์ ก าร เรี ยน รู้ ใน
ภาคปฏิบติั
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมของ
องคก์ร ฯลฯ  ไวใ้นรายวชิาต่าง ๆ
4) จดัให้นักศึกษารู้จกัการประเมินตนเอง
และ เพื่ อน  และมีหลัก  PDCA ในการ
ท างานร่วมกนั

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
3) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น

PLO5 : สามารถใช้สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

5.1) สามารถระบุและน าเทคนิคทาง
ส ถิ ติห รือ ท่ี เก่ี ยวข้อ งม าใช้ใน การ
วิเคราะห์  และเสนอแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
5.2) สามารถติดตามความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยี นวตักรรม และสถานการณ์
โลก โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.3) สามารถคดัเลือก คดักรองความรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน และ
วิศวกรรมสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จาก
แหล่งขอ้มูลสารสนเทศทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาติ 
5.4)  ส าม ารถ เลื อ ก ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
โดยใช้ รูป แบบของการน า เสนอ ท่ี
เหมาะสม ทั้งการพดูและการเขียน  

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะ
ด้านการวิ เคราะห์  โดยหลักสถิ ติและ
คณิตศาสตร์ในกรณีตวัอยา่งต่าง ๆ
2) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะ
การส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน
ระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน
ๆ
3) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม
4) จัดประสบการณ์ให้ผู ้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ

1) ทกัษะการพดูในการน าเสนอผลงาน
2) ทกัษะการเขียนรายงาน
3) ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
คณิตศาสต ร์และสถิ ติ  เพื่ ออ ธิบ าย
อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม
5 )  เท ค นิ ค ก าร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาเชิงตวัเลข



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 

219-601    สัมมนาเทคโนโลยพีลงังาน 1(0-2-1) 
 (Seminar in Energy Technology) 

     การคน้ควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืน ๆ เพื่อหาขอ้มูลและความกา้วหน้าทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาดูงานจาก
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือหาหวัขอ้เร่ืองทางเทคโนโลยพีลงังานหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน่าสนใจเพ่ือน าเสนอ ต่อท่ีประชุม การเขา้ร่วม
ฟังและอภิปรายในกิจกรรมสมัมนาของภาควชิาฯ 

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    ระเบียบวธีิวจิยั 3(3-0-6) 
(Research Methodology) 
ความหมาย วตัถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั การก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระเบียบวธีิการวจิยั วธีิการทางสถิติส าหรับการวจิยั การวเิคราะห์และแปลผล การน าเสนอผลงานวจิยั การเขียนโครงการวจิยัและ
การเขียนรายงานวจิยัจรรยาบรรณในงานวจิยั 

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    การจดัการพลงังานและนโยบาย 3(3-0-6) 
 (Energy Management and Policy) 
พ้ืนฐานส าคญัของพลงังานไดแ้ก่ หนา้ท่ีของพลงังาน ปริมาณความตอ้งการพลงังานในปัจจุบนั แนวโนม้พลงังานใน

อนาคตและปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองจากการใชพ้ลงังาน นโยบายและโปรแกรมการจดัการพลงังานท่ีส าคญัท่ีออกโดยรัฐบาลประเทศ
ไทยและประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในส่วนของวิธีการอนุรักษพ์ลงังานเทคนิคการลดปริมาณการใชพ้ลงังาน และการจดัการความ
ร้อนปล่อยท้ิง  

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  การจดัการและอนุรักษ์พลงังานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Energy Management and Conservation in Industry) 
ลกัษณะการใช้พลงังานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ การตรวจวิเคราะห์การใช้พลงังาน เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์พลงังาน พลงังานท่ีประหยดัไดแ้ละผลตอบแทนการลงทุน  การประหยดัพลงังานในระบบไอน ้ า การเผาไหม ้ระบบ
คอนเดนเสท การท าของเหลวร้อน การอบแหง้ เตาเผา เตาอบ ระบบท าความเยน็ และอุปกรณ์ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ การน าความร้อนท้ิง



กลบัมาใชใ้หม่ การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ การจดัการภาระของระบบ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง   การใชเ้ช้ือเพลิงทางเลือก 
เทคโนโลยรีะบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม   
  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 
 
219-701    สัมมนาเทคโนโลยพีลงังาน 1(0-2-1) 
 (Seminar in Energy Technology) 
               การคน้ควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือหาขอ้มูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวขอ้ทางเทคโนโลยี
พลงังานหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสมัมนาของภาควชิาฯ  
           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     ระเบียบวธีิวจิยั 3(3-0-6) 
 (Research Methodology) 
 ความหมาย วตัถุประสงค์ของการวิจยั การจ าแนกประเภทงานวิจยั การก าหนดโจทยแ์ละปัญหาวิจยั การก าหนด
ขอบเขตของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั การออกแบบการทดลอง การสุ่ม
ตวัอยา่ง ระเบียบวธีิการวจิยั วธีิการทางสถิติส าหรับการวจิยั การวเิคราะห์และแปลผล การน าเสนอผลงานวจิยั การเขียนบทความ
วจิยั การเขียนรายงานวจิยั และจรรยาบรรณในงานวจิยั 
  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    การจดัการพลงังานและนโยบาย  3(3-0-6) 
 (Energy Management and Policy) 
 งานวิจยัดา้นการจดัการพลงังานและนโยบาย ไดแ้ก่ การวเิคราะห์แนวโนม้การใชแ้ละความตอ้งการพลงังานในภาค
การใชพ้ลงังานต่างๆ แบบจ าลองพลงังานและการท านายความตอ้งการใชพ้ลงังาน การวางแผนพลงังาน การก าหนดนโยบาย
ของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 
 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     การจดัการและอนุรักษ์พลงังานในอตุสาหกรรม 3(3-0-6)  
  (Energy Management and Conservation in Industry) 
 ลกัษณะการใช้พลงังานในอุตสาหกรรมต่างๆ การตรวจวิเคราะห์การใช้พลงังาน เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์พลงังาน พลงังานท่ีประหยดัไดแ้ละผลตอบแทนการลงทุน  การประหยดัพลงังานในระบบไอน ้ า การเผาไหม ้ระบบ



คอนเดนเสท การท าของเหลวร้อน การอบแหง้ เตาเผา เตาอบ ระบบท าความเยน็ และอุปกรณ์ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ การน าความร้อนท้ิง
กลบัมาใชใ้หม่ การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ การจดัการภาระของระบบ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง   การใชเ้ช้ือเพลิงทางเลือก 
เทคโนโลยรีะบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม  เทคโนโลยอีนุรักษพ์ลงังานในอุตสาหกรรม   
  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 
 
รายวชิาเลือก 
219-613    วธีิคณิตศาสตร์ในงานวศิวกรรม   3(3-0-6) 
 (Mathematical Methods in Engineering) 
รายวชิาเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
               ระเบียบวิธีส าหรับผลเฉลยของสมการอนุพนัธ์สามญัอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง  การเปล่ียนรูปแบบลาปลาซ ผลเฉลย
อนุกรม ระเบียบวิธีส าหรับผลเฉลยของสมการอนุพนัธ์ยอ่ยอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง การแยกตวัแปรและอนุกรมฟูเรียร์ การ
เปล่ียนรูปแบบฟเูรียร์ เมตริกซ์ ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขในการแกปั้ญหาสมการอนุพนัธ์ 
 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     กงัหันก๊าซและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Gas Turbine and Applications) 
รายวชิาเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน  
  หลักการพลศาสตร์ความร้อน    พลศาสตร์ของไหลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบวฏัจักรกังหันก๊าซ  
ส่วนประกอบและระบบท่ีประยกุตใ์ชก้บัโรงจกัร ยานยนต ์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  แหล่งพลงังานและการแปรรูปพลงังาน       3(1-2-6)   
 (Energy Resources and Energy Conversion) 
 สถานการณ์พลงังานปัจจุบนั เทคโนโลยกีารแปรรูปพลงังาน ปริมาณความตอ้งการและพลงังานในอนาคตจากแหล่ง
ต่าง ๆ พลงังานไฮโดรเจนและเซลลเ์ช้ือเพลิง พลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานน ้ า น ้ าข้ึน-น ้ า
ลง พลงังานความร้อนมหาสมุทร คล่ืนมหาสมุทร พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ พลงังานจากชีวมวล และแหล่งพลงังานอ่ืน 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   การวเิคราะห์และออกแบบระบบความร้อน  3(3-0-6)  
 (Thermal System Analysis and Design) 
รายวชิาเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
  กระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ท่ีจ าเป็นในการพิจารณาออกแบบ ระบบทางวศิวกรรม 
การใชห้ลกัทฤษฎีการไหลของของไหล การถ่ายเทความร้อน และพลศาสตร์ความร้อน ในการวิเคราะห์และการจ าลองแบบ
ระบบทางวิศวกรรม ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ดว้ยวิธีเชิงตวัเลข กฎขอ้ท่ีสองของพลศาสตร์ความร้อนและเอก็เซอร์ยี ่
ประสิทธิภาพของกฎขอ้ท่ีสอง ความสมัพนัธ์คุณสมบติั ไดอะแกรมของคุณสมบติั  
  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     เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์ 3(2-1-6) 
 (Solar Energy Technology) 
 คุณลกัษณะของการแผ่รังสีดวงอาทิตย ์การวดัปริมาณรังสีดวงอาทิตย ์และวิเคราะห์ขอ้มูลรังสีแสงอาทิตย ์การส่ง
รังสีแสงอาทิตยผ์่านผิวโปร่งแสง การเลือกผิววสัดุท่ีจะใชใ้นการรับรังสี ทฤษฎีของตวัรับรังสีแสงอาทิตยแ์บบแผ่นแบนและ
แบบรวมแสง การประยุกต์ใช้พลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยใ์นกระบวนการต่าง ๆ  โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนจาก
แสงอาทิตย ์ปรากฏการณ์โฟโตโวลท์าอิค องคป์ระกอบและคุณลกัษณะของเซลลแ์สงอาทิตย ์การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจาก
เซลลแ์สงอาทิตย ์  
  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     เทคโนโลยพีลงังานลม  3(3-0-6) 
 (Wind Energy Technology) 
 คุณลกัษณะของลมและแหล่งพลงังานลม การตรวจวดั การวิเคราะห์ขอ้มูลและการประเมินศกัยภาพพลงังานลม 
อากาศพลศาสตร์ของกังหันลม ระบบไฟฟ้าของกงัหันลม การออกแบบและควบคุมกงัหันลม การติดตั้งกงัหันลมและการ
เช่ือมต่อระบบไฟฟ้า การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบพลงังานลม ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของระบบพลงังานลม 
 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   พลงังานจากชีวมวลและการแปรรูป 3(1-2-6) 
 (Energy from Biomass and Conversion) 
   ศกัยภาพของชีวมวลท่ีจะใชเ้ป็นพลงังาน แหล่งชีวมวล การผลิตชีวมวล ชนิดและปัญหาในการน าชีวมวลมาใช ้การ
แปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการความร้อน การสันดาปโดยตรง การเปล่ียนชีวมวลเป็นก๊าซเช้ือเพลิง กระบวนการไพโรไรซิส 
การผลิตพลงังานระดบัก าลงัผลิตสูงจากชีวมวล และการผลิตเมทานอลจากชีวมวล การแปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการชีววิทยา 



การยอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้ากาศและผลิตเอทิลแอลกอฮอล ์ การผลิตก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมและการควบคุมมลภาวะ การใช้
น ้ ามนัพืชเป็นเช้ือเพลิง การใชเ้ช้ือเพลิงจากชีวมวลเดินเคร่ืองยนตแ์บบกงัหนัก๊าซ   
  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  การเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยมลพษิ  3(3-0-6)  
 (Combustion and Emission Control) 
       ลกัษณะทางกายภาพและเคมีของปรากฏการณ์การเผาไหม้ การจ าแนกเปลวไฟ การวดัความเร็วเปลวไฟแบบ
ราบเรียบ องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความเร็วของการเผาไหม ้ทฤษฎีของการแพร่กระจายของเปลวไฟ ความสามารถในการติด
ไฟ ลกัษณะทางเคมีและสมดุลทางเคมี ปฏิกิริยาลูกโซ่ การค านวณและการวดัอุณหภูมิเปลวไฟ การแพร่ของเปลวไฟ เช้ือเพลิง 
การฉีดเป็นฝอยละอองและการระเหยของเช้ือเพลิงเหลว ทฤษฎีของการจุดระเบิด เสถียรภาพและประสิทธิภาพการเผาไหม้
องคป์ระกอบของก๊าซท่ีไดจ้ากการเผาไหม ้การบ าบดัไอเสียและการควบคุมมลพิษจากการเผาไหม ้เทคโนโลยีพลงังานฟอสซิส
กา้วหนา้และสะอาด  
  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 
 
219-667     เทคโนโลยพีลงังานน า้  3(3-0-6) 
 (Hydropower Technology) 
 การวเิคราะห์แหล่งพลงังานน ้ า ก าลงัของน ้ า ชนิดและลกัษณะเฉพาะของเทอร์ไบน์ การเลือกใชเ้ทอร์ไบน์และการหา
ขนาดโรงจักรพลงังานน ้ า ช่องทางไหลของน ้ า การพิจารณาระบบไฟฟ้า อาคารผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์  การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ ระบบโรงจกัรพลงังานน ้ าขนาดเลก็ การพิจารณาดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม    
  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   การพยากรณ์ความต้องการพลงังานและสถิตพิลงังาน  3(2-1-6)  
 (Energy Demand Forecasting and Energy Statistics) 
 การนิยามและวิธีการวดัพลงังานสะสมและการไหลของพลงังาน โครงสร้างและรูปแบบของสมดุลพลงังานชนิด  
ต่าง ๆ การอธิบายการใชพ้ลงังานจากกลุ่มผูใ้ชพ้ลงังานเป็นหลกั การอธิบายและการรวมตวักนัของพลงังานดั้งเดิม วิธีการทาง
สถิติและคณิตศาสตร์ในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ วิธีการส าหรับการวิเคราะห์ความตอ้งการพลงังาน การ
คาดคะเนความตอ้งการพลงังานดว้ยวธีิการเศรษฐมิติ รูปแบบอนุกรมเวลา การบรรลุเป้าหมายส าหรับการคาดคะเนความตอ้งการ
พลงังาน    



  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  การจดัการและประเมนิโครงการพลงังาน   3(3-0-6)  
 (Energy Project Management and Appraisal) 
 งานของการจดัการโครงการ กระบวนการวิเคราะห์ เทคนิคการวางแผนและจดัท าโครงการทางการศึกษาวิเคราะห์
ความเป็นไปได ้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ การด าเนินงานตามโครงการ ตารางก าหนดการท างาน การควบคุม
ค่าใชจ่้าย การจดัการดา้นคุณภาพและความเส่ียง กรณีศึกษาและการประยุกต์ใชซ้อฟท์แวร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโครงการ 
แนะน าโครงการดา้นพลงังานต่าง ๆ การเตรียมและพฒันาโครงการ การค านวณดา้นการเงินของโครงการดา้นพลงังาน การตรวจ
ประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการดา้นพลงังาน การบริหารโครงการดา้นพลงังาน   
  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   อุปกรณ์ตรวจวดัและการส ารวจการใช้พลงังาน  3(1-2-6)  
 (Instrumentation and Energy Auditing) 
  ความหมายของการส ารวจพลงังาน การส ารวจเบ้ืองตน้ การส ารวจทัว่ไป การส ารวจในระดบัการลงทุน เคร่ืองมือ
ตรวจวดัพลงังาน เทคนิคการใชง้าน การส ารวจพลงังานของระบบความร้อน การส ารวจพลังงานของระบบไฟฟ้า การรวบรวม
ขอ้มูลและการวเิคราะห์ การจดัท ารายงาน  
  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  การจดัการและอนุรักษ์พลงังานในอาคาร  3(1-2-6)  
 (Energy Management and Conservation in Buildings) 
 ลกัษณะการใชพ้ลงังานในอาคาร อุปกรณ์ใชพ้ลงังานและความตอ้งการใชพ้ลงังานในอาคาร การท าความเยน็สบาย
และไซโครเมตรี คุณภาพอากาศและการแลกเปล่ียนอากาศ ภาระความร้อนของอาคารและการแปรเปล่ียนกบัเวลา ความร้อนจาก
แสงอาทิตย ์การบังเงา การวดัและควบคุมพลงังาน เคร่ืองมือวดัและควบคุมพลงังาน การจดัการและการอนุรักษ์พลงังานใน
อาคาร  
  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  เศรษฐศาสตร์พลงังาน   3(3-0-6) 
  (Energy Economics) 
  บทบาทของพลงังานในระบบเศรษฐกิจ แนวคิดและวิธีการจดัท าบญัชีพลงังาน ลกัษณะอุปสงค์และอุปทานของ
สินคา้พลงังานชนิดต่าง ๆ การวเิคราะห์การทดแทนระหวา่งสินคา้พลงังานชนิดต่าง การวางแผนพลงังาน การลงทุนและการจดั
การคา้พลงังานใหเ้หมาะสมโดยเนน้กรณีของประเทศไทย   
      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    โครงข่ายการจดัการพลงังานอจัฉริยะขนาด เลก็ส าหรับพลงังานทดแทน 3(3-0-6)   
 (Smart micro grid for renewable energy)  
 คุณภาพของก าลงัไฟฟ้า หลกัการและระบบทัว่ไปของ FACTs โครงสร้างและการควบคุมวงจรคอนเวอร์เตอร์ก าลงั 
ตวัชดเชยก าลงัรีแอกทีฟแบบสถิต ตวัชดเชยแบบรวม โครงข่ายการเช่ือมต่อแหล่งจ่ายพลงังาน ทางเลือกและพลงังานหลกั ไฟฟ้า
ยอ่ย ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง โครงข่ายการจดัการพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็ เช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 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  หัวข้อขั้นสูงในสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 1  3(3-0-6)  
 (Advanced Topics in Energy Technology I)  
รายวชิาเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
  หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีเป็นวิชาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน   
  Advanced current topics of interest in Energy Technology 
 
219-682   หัวข้อขั้นสูงในสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 2  3(3-0-6) 
 (Advanced Topics in Energy Technology Il)  
รายวชิาเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
  หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน  
Advanced current topics of interest in Energy Technology 
 
219-683   หัวข้อขั้นสูงในสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 3             3(3-0-6)  
 (Advanced Topics in Energy Technology III)  
รายวชิาเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
  หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 
 Advanced current topics of interest in Energy Technology 
 
 
 



219-684   หัวข้อขั้นสูงในสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 4 3(3-0-6)  
 (Advanced Topics in Energy Technology IIII)  
รายวชิาเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
  หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน   
  Advanced current topics of interest in Energy Technology 
 
กลุ่มชุดวชิา (Module) 
219-668 ทรัพยากรพลงังานและการใช้ประโยชน์ 9(4-5-18)         

(Energy Resources and Utilization) 
 นวตักรรมและการประยกุตเ์ทคโนโลยีพลงังาน เทคโนโลยีการแปรรูปพลงังาน ปริมาณความตอ้งการและพลงังาน
ในอนาคตจากแหล่งต่าง ๆ พลงังานไฮโดรเจนและเซลล์เช้ือเพลิง พลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์
พลงังานน ้ า น ้ าข้ึน-น ้ าลง พลงังานความร้อนมหาสมุทร คล่ืนมหาสมุทร พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ พลงังานจากชีวมวล และ
แหล่งพลงังานอ่ืน 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  การจดัการประสิทธิภาพพลงังานและเทคโนโลยใีนอาคาร 9(4-5-18)      
  (Energy Efficiency Management and Technologies in Buildings) 
 ลกัษณะการใชพ้ลงังานในอาคาร อุปกรณ์ใชพ้ลงังานและความตอ้งการใชพ้ลงังานในอาคาร คุณภาพอากาศและการ
แลกเปล่ียนอากาศ ภาระความร้อนของอาคารและการแปรเปล่ียนกบัเวลา ความร้อนจากแสงอาทิตย ์การวดัและควบคุมพลงังาน 
เคร่ืองมือวดัและควบคุมพลงังาน การจดัการและการอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร  การส ารวจพลงังาน เคร่ืองมือตรวจวดัพลงังาน 
เทคนิคการใชง้าน การรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ การจดัท ารายงาน  โครงสร้างและรูปแบบของสมดุลพลงังานชนิดต่าง ๆ  
วิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ วิธีการส าหรับการวิเคราะห์ความตอ้งการ
พลงังาน การคาดคะเนความตอ้งการพลงังานดว้ยวธีิการเศรษฐมิติ   
  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 
 
วทิยานิพนธ์  
219-691    วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
 คน้ควา้วิจัยในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตาม
แบบท่ีเหมาะสม   



  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    วทิยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
 (Thesis) 
 คน้ควา้วิจัยในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตาม
แบบท่ีเหมาะสม   
  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    วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 (Thesis) 
 คน้ควา้วิจัยในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตาม
แบบท่ีเหมาะสม   
  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    วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
  (Thesis) 
 คน้ควา้วิจัยในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจาร ยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตาม
แบบท่ีเหมาะสม   
  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 
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