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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน   

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551) 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
  ช่ือภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการพลังงาน 
  ช่ือภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Energy Management  Engineering 
 
2. ชื่อปริญญา 
  ช่ือภาษาไทย ช่ือเต็ม :    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 
    ช่ือยอ :    วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 
 
  ช่ือภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :    Master of Engineering (Energy Management  Engineering) 
    ช่ือยอ :    M.Eng. (Energy Management Engineering) 
 
3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สํานักวิชาวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ในปจจุบันพลังงานถือเปนปจจัยสําคัญท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติทําใหทุกหนวยงาน
มุงใหความสําคัญของเร่ืองพลังงานและผลกระทบของพลังงานท่ีจะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอมอยูเปน
จํานวนมาก   ซ่ึงรัฐบาลในทุกสมัยท่ีผานมาลวนใหความสําคัญในเร่ืองการจัดหาแหลงพลังงานใหม  
การจัดการดานพลังงานเพ่ือใหไดประสิทธิภาพในการใชพลังงานอยางคุมคา   และในปจจุบัน  ภาครัฐ
ไดใหความสําคัญและมีการกําหนดยุทธศาสตรของชาติดานพลังงานข้ึนมา  โดยจะเห็นวามีการออก
กฎหมายและนโยบายตางๆ มากมาย  ในการพัฒนาการใชพลังงานของประเทศนั้น  มีความจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาบุคลากรท่ีทํางานอยูในทุกภาคสวนใหมีความรูดานวิศวกรรมพลังงานและการ
จัดการดานพลังงานและส่ิงแวดลอม  เพิ่มศักยภาพของผูท่ีเกี่ยวของกับการใชและการควบคุมการใช
พลังงาน  โดยเฉพาะบุคลากรท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนภาคสวนหนึ่งท่ีใชพลังงานจํานวนมาก   ไม
วาจะเปนพลังงานในอาคารหรือพลังงานในกระบวนการผลิต  ลวนตองการผูท่ีมีความรูความสามารถ
ในการจัดการ  ตรวจสอบ การใชพลังงานท้ังส้ิน 
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สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เปนหนวยงานการศึกษาของรัฐท่ี
มีคณาจารยท่ีใหความสนใจในการทําวิจัยดานพลังงานการจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอมจํานวนมาก  
และไดมีการทําวิจัย  ใหคําปรึกษาแกภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมาก  และไดรับการติดตอใหชวย
พัฒนาบุคลากร  ท้ังจากภาครัฐ และเอกชนอยูอยางตอเนื่อง  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานมีกลุมเปาหมายเปนบุคลากรที่ทํางานแลวท้ังในภาครัฐและ
เอกชนมาเพิ่มพูนความรู  สรางความเขาใจในดานวิศวกรรมพลังงานและการจัดการตางๆที่เกี่ยวของกับ
พลังงาน  โดยจะจัดทําเปนหลักสูตรพิเศษเพื่อใหบุคลากรท่ีทํางานแลวสามารถใชเวลาในวันหยุดมาเขา
ศึกษาได 

ในการเปดหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานนี้  ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ไดทํา
การประสานงานกับสาขาวิชาตางๆ  ไมวาจะเปน  วิศวกรรมไฟฟา  วิศวกรรมเกษตร  วิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม  เพื่อจะสรางหลักสูตรท่ีมีความสมบูรณ  ครอบคลุมเนื้อหาในทุกดานท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การพลังงานและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงจะแตกตางกับหลักสูตรตางๆ ท่ีเปดอยูในปจจุบัน เนนการสราง
มหาบัณฑิตในดานการจัดการวิศวกรรมพลังงานท่ีมีความรูพื้นฐานหลากหลายเปนสหวิทยาการ  มี
ความเขาใจถึงเร่ืองของพลังงานเปนอยางดี  โดยมีวัตถุประสงคหลักดังนี้ 

1. เปนหลักสูตรสหวิทยาการ ท้ังดานวิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม   และวิศวกรรมการจัดการ  เพื่อใหผูเขาศึกษามีความเขาใจดานพลังงานอยาง
ครบวงจร  สามารถนําไปใชในการพัฒนาประเทศได 

2. มุงเนนใหผูเขาศึกษามีความรูในเร่ืองของแหลงพลังงาน  การเปล่ียนรูปพลังงาน  การใช
พลังงานทางเลือกอ่ืนๆ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีใชในการจัดการดานพลังงาน 

3. มุงเนนใหผูเขาศึกษาสามารถออกแบบ  ปรับปรุง  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับ
พลังงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน พรอมท้ังสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการใชพลังงานใหดีข้ึน 

4. มุงเนนใหผูเขาศึกษามีความเขาใจในการจัดการกับเทคโนโลยีดานพลังงาน  จัดการการใช
พลังงานอยางคุมคา  จัดการดานผลกระทบของพลังงานตอส่ิงแวดลอม 

5. มุงเนนใหผูเขาศึกษาเขาใจพ้ืนฐานการเปล่ียนแปลงดานพลังงานและเทคโนโลยีดาน
พลังงานเปนอยางดี  เพื่อท่ีจะสามารถปรับเปล่ียนวิธีการใหเหมาะสมทันสมัยอยูเสมอ  
และสามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติไดอยางยั่งยืน 

5. กําหนดการเปดสอน 
  ปการศึกษา 2551 

6. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา 

1 
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8. ระบบการศึกษา 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  
 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  
 
10.  การลงทะเบียนเรียน 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
11.1  การวัดผล 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  
 
11.2  การสําเร็จการศึกษา 
 แผน ก   เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ   

แบบ ก 1   การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธโดยไมตองศึกษารายวิชา 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา   และ

นักศึกษาตองนําเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา และมีการตีพิมพผลงาน หรือ
นําเสนอบทความในการประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

แบบ ก 2   ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา และ

นักศึกษาตองศึกษารายวิชาครบถวน มีเกรดเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
สอบปากเปลาและมีการตีพิมพผลงาน หรือ นําเสนอบทความในการประชุมท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 
  
 แผน ข   เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายวิชาครบถวน มีเกรดเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป และสอบผานการสอบประมวลความรู 
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12. คณาจารย 
12.1   อาจารยประจําหลักสูตร 
   ตําแหนง                                         สําเร็จการศึกษา 
 ทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา  จากสถาบัน         ป 
1. ผศ.ดร. วีรชัย  อาจหาญ * วท.บ. วิศวกรรมกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537 
   วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540 
   Ph.D. Agricultural and Forest 

Engineering 
University of Tsukuba, Japan 2544 

 2. ผศ.ดร. วีระศักด์ิ  เลิศสิริโยธิน * B.S. Packaging มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535 
   M.S. Packaging Michigan State University, USA. 2540 
   Ph.D.    Food Engineering & 

Chemistry             
RUTGERS, The State University       
of  New Jersey, USA. 

2544 

   3. ผศ.ดร. รัตนวรรณ (วิบูลยสวัสด์ิ) 
เกียรติโกมล * 

ว.ทบ. เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
ประเทศไทย 

2537 

   M.Sc. Advanced Chemical 
Engineering 

Imperial College, UK. 2539 

   Ph.D. Chemical Engineering Imperial College, UK. 2542 
   4. อ.ดร. สมศักด์ิ  ศิวดํารงพงศ วศ.บ. เครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

ประเทศไทย 
2538 

   M.Eng. Environmental System 
Engineering 

Nagaoka University of 
Technology, Japan 

2544 

   D.Eng. Energy and 
Environment Science 

Nagaoka University of 
Technology, Japan 

2547 

   5. อ.ดร. พยุงศักด์ิ จุลยุเสน วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2542 
   M.S. Agricultural Science University of Tsukuba, Japan 2545 
   Ph.D.  Agricultural Science      University of Tsukuba, Japan 2548 

  

     *  หมายถึง   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

12.2 อาจารยผูสอน 
   ตําแหนง                                         สําเร็จการศึกษา 
 ทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน       ป 
1. ศ.น.ท.ดร. สราวุฒิ  สุจิตจร Ph.D. Electronic and Electrical 

Engineering 
University of Birmingham,UK. 2530 

2. รศ.ร.อ.ดร. กนตธร  ชํานิประศาสน Ph.D. Mechanical  Engineering University of Pittsburgh, USA. 2535 
3. รศ.น.อ.ดร. วรพจน  ขําพิศ Ph.D. Mechanical Engineering Michigan State University, USA. 2526 
4. รศ.ดร. ทวิช  จิตรสมบูรณ Ph.D. Mechanical Engineering Old Dominion University, USA. 2529 
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  ตําแหนง                                         สําเร็จการศึกษา 
ทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน       ป 
5. รศ.ดร. เอกชัย  จันทสาโร Ph.D. Mechanical Engineering Imperial College London, UK. 2540 
6. รศ.ดร. กิตติ  อัตถกิจมงคล Ph.D. Electrical Engineering Vanderbilt University, USA. 2542 
7. ผศ.ดร. จิระพล  ศรีเสริฐผล Ph.D. System analysis, Control 

and Processing 
information 

University of Aerospace 
Instrumentation, Russia 

2546 

8. ผศ.ดร. สุดจิต  ครุจิต  Ph.D. Environmental 
Engineering 

Illinois Institute of Technology, 
USA. 

2544 

9. ผศ.ดร. พรศิริ  จงกล Ph.D. Industrial Engineering Dalhousie University, Canada 2543 
10. ผศ.ดร. จรียา  ยิ้มรัตนบวร Ph.D. Environmental 

Technology 
Ehime University, Japan 2546 

11. ผศ.ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร D.Tech.Sc. Environmental 
Engineering 

Asian Institute of Technology,  
ประเทศไทย 

2547 

12. ผศ.ดร. ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ Ph.D. Electronic and Electrical 
Engineering 

University of Birmingham, UK. 2546 

13. ผศ.ดร. อนันท  อุนศิวิไลย Ph.D. Electrical and Computer 
Engineering 

Dalhousie University, Canada 2543 

14. ผศ.ดร. อาทิตย  ศรีแกว Ph.D. Electrical Engineering Vanderbilt University, USA. 2543 
15. อ.ดร. ฉัตรเพชร  ยศพล Ph.D. Environmental 

Engineering 
New Jersey Institute of 
Technology, USA. 

2549 

16. อ.ดร. วุฒิ  ดานกิตติกุล D.Eng. Civil and Environmental 
Engineering  

Muroran Institute of Technology, 
Japan 

2537 

17. อ.ดร. กองพล อารีรักษ Ph.D. Electrical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
ประเทศไทย 

2550 

18. อ.ดร. นิมิต  ชมนาวัง Ph.D. Electrical Engineering Louisiana State University, USA. 2545 
19. อ.ดร. บุญเรือง มะรังศรี D.Eng. Electrical Engineering Chubu University, Japan 2549 
20. อ.ดร. เผด็จ เผาละออ Ph.D. Electrical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

ประเทศไทย 
2549 

21. อ.ดร. ทิพยวรรณ ฟงสุวรรณรักษ Ph.D. Photovoltaic Engineering The University of  New South 
Wales, Australia  

2551 

22. อ.ดร. พงษชัย  จิตตะมัย Ph..D. Industrial Engineering  Texas A&M University, USA. 2547 
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13.  จํานวนผูเขาศึกษา 
    แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5  ป 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ 
ปการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโท 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 

20 
20 
20 
20 
20 

- 
20 
20 
20 
20 

 
14.  สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
0B  ใชสถานท่ีและอุปกรณการสอนของอาคารเรยีนรวม ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนย
บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
15.  หองสมุด 
 หองสมุดท่ีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเอกสารส่ิงพิมพ 
สื่อการศึกษา  และบริการสารสนเทศ  ดังน้ี 
 15.1  ทรัพยากรสารสนเทศ 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม 
1. หนังสือฉบับพิมพ (ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ) 100,262 เลม 
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส   11,932 ช่ือเรื่อง 

(NetLibrary: มทส บอกรับ 103 ช่ือเรื่อง, ใชรวมกับภาคี 8,756 
ช่ือเรื่อง, Knovel: ประมาณ 800 ช่ือเรือ่ง ; SpringerLink e-Book: 
ประมาณ 2,206 ช่ือเรื่อง; Wiley: 30 ช่ือเรื่อง ; OVID: 5 ช่ือเรื่อง ; 
Annual Reviews 32 ช่ือเรื่อง) 

3. วารสารฉบับพิมพท่ีบอกรับ  459 ช่ือเรื่อง 
(วารสารภาษาไทย 185 ช่ือเรือ่ง, วารสารภาษาตางประเทศ 
274  ช่ือเรื่อง) 

4. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนกิส 8,482 ช่ือเรื่อง 
(ACS: 33 ช่ือเรื่อง ; Emerald Management Xtra: 129 ช่ือเรื่อง ; 
ProQuest Agricola Plustext: 850 ช่ือเรือ่ง ; Blackwell: 750 ช่ือ
เรื่อง ; AIP: 11 ช่ือเรื่อง ; APS: 8  ช่ือเรื่อง ; SafetyInfo: 5,000 
ช่ือเรื่อง ; ScienceDirect: 170 ช่ือเรื่อง, SiamSafety 1 ช่ือเรื่อง) 
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5. ฐานขอมูลออนไลน 14 ฐาน 
      (Engineering Village2, CSA (LISA), ASTM, ProQuest Medical 

Library, Material Connexion, Siam Safety, ACM Digital Library, 
DAO, Dissertation Fulltext, H.W.Wilson all, IEEE, ISI Web of 
Science, Lexis&Nexis, IFD Newsclip Online) 

6. ฐานขอมูล CD-ROM 3 ฐาน 
7. สื่ออื่นๆ ไดแก สื่ออิเล็กทรอนกิส สื่อโสตทัศน 8,968   รายการ 

 
15.2 บริการสืบคนสารสนเทศ 

1Bบริการสืบคนสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศท่ีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการ
และสารสนเทศท่ีหองสมุดอืน่ๆ ท้ังในและตางประเทศ 

 
15.3 บริการยืมระหวางหองสมุด 

2Bในกรณีท่ีทรัพยากรสารสนเทศไมมีในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนยบรรณสารฯ ไดจัด
ใหมีบริการยืม/ขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
และหนวยงานท่ีใหความรูทางวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ 

 
15.4 ขอบเขตเน้ือหาของฐานขอมูลท่ีจัดบริการ  

1. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนกิส 
- ACS ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มของวารสารดานเคมี และ

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของจํานวน 33 ช่ือ ต้ังแตป ค.ศ. 1897 – ปจจุบัน 
- ProQuest Agricola Plustext ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนกิสขอมูลความเต็มรูปของบทความ

วารสารทางดานการเกษตร และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
- AIP / APS วารสารอิเล็กทรอนกิสของสํานักพิมพ AIP / APS รวม 19 ช่ือ (AIP 11 ช่ือ, APS 8 

ช่ือ) ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารดานฟสิกสและสาขาวิชา
ท่ีเกี่ยวของ 

- Blackwell ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสทุกสาขาวิชาโดยเนนทางดานวิทยาศาสตรท่ัวไป
และเทคโนโลยี มีวารสารมากกวา 300 ช่ือเรื่อง 

- Emerald Management Xtra 111 ฐานขอมูลวารสารอิเลก็ทรอนิกสดานการจัดการ การบรหิาร 
และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 

- Safety Info ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของบทความ รายงาน เอกสาร แบบฟอรม รูปภาพ 
โปสเตอร คูมือ โปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
อนามัย สิ่งแวดลอมและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ โดยใหเอกสารฉบับเต็มมากกวา 5,000 ช่ือเรือ่ง 

- ScienceDirect ฐานขอมูลวารสารอิเลก็ทรอนิกสในทุกสาขาวิชา โดยเนนทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีวารสารมากกวา 1,700 ช่ือวารสาร ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มต้ังแต ป ค.ศ. 1995 - 
ปจจุบัน 

2. ฐานขอมูล CD-Rom 
- Chemistry Science Citation Index ฐานขอมูลซีดีรอมดรรชนีและบทคัดยอบทความ จาก

วารสารทางดานเคมี ฟสิกส เคมีอินทรียและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกวา 7,000 ช่ือ ต้ังแต ค.ศ. 
1999 – 2004 
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- ComputMath Science Citation Index ฐานขอมูลซีดีรอมบทคัดยอจากวารสารทางดานคอมพิวเตอร 
คณิตศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตรกวา 7,300 ช่ือ ต้ังแต ค.ศ.1999 - ปจจุบัน 

-  ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ฐานขอมูลซีดีรอมรวบรวมบทคัดยอวิทยานิพนธไทย ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา ระหวาง พ.ศ.2509–ปจจุบัน มีมากกวา 63,000 เรือ่ง จากบัณฑิตวิทยาลัยและหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 38 แหง 

3. ฐานขอมูล On-line 
- ACM Digital Library ฐานขอมูลเต็มรูปของบทความวารสาร รายงานการประชุมดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกวา 300 ช่ือ ต้ังแต ค.ศ.
1960 – ปจจุบัน 

- DAO ฐานขอมูลบทคัดยอวิทยานิพนธ ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐ  
แคนาดา ฯลฯ ครอบคลุมเน้ือหาทุกสาขาวิชา 

- Dissertation fulltext ฐานขอมูลเต็มรูปวิทยานิพนธภาษาตางประเทศ 
- Engineering Village2 ใหขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของบทความ งานวิจัย  รายงานการ

ประชุม ฯลฯ ในทุกสาขาวิชาของวิศวกรรมศาสตรกวา 175 สาขา โดยรวบรวมจากฐานขอมูล 
Compendex (ค.ศ.1969-ปจจุบัน) Engineering Index (ค.ศ.1988-ปจจุบัน) และ Inspece (ค.ศ.
1969-ปจจุบัน) (เฉพาะบทความของวารสารท่ี ศบส. บอกรับจะสามารถดูเอกสารฉบับเต็มได) 

- First Search ใหบริการฐานขอมูลกวา 80 ฐานขอมูล ครอบคลุมขอมูลทุกสาขาวิชา เชน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเกษตร การแพทย เปนตน 

- H.W. Wilson all ฐานขอมูลขอความเต็มรูปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการ 
บริหาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

- IEEE/IEL ฐานขอมูลขอความเต็มรูปของบทความ วารสาร รายงานการประชุม มาตรฐานตางๆ  
ดานวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

- Proquest Medical Library ฐานขอมูลบทความดานวิทยาศาสตรสุขภาพการแพทยและพยาบาล 
กวา 570 ช่ือ ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มยอนหลังต้ังแตป ค.ศ.1987 - ปจจุบัน 

- Ingenta หรือ UnCover เดิม ใหบริการส่ังสําเนาบทความจากวารสารกวา 26,664 ช่ือ 
- ISI Web of Science ฐานขอมูลบรรณานุกรมและบทคัดยอของบทความในวารสาร ครอบคลุม

ดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และตรวจสอบการอางถงึ ต้ังแตป ค.ศ.2001– ปจจุบัน 
- Lexis & Nexis ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มดานการเงิน การตลาด โฆษณา เศรษฐศาสตร 

รายงาน ธุรกจิ การคา กฎหมายจากวารสาร ขาวหนังสือพิมพ และสํานักขาว สิ่งพิมพ    รัฐบาล 
คําพิพากษาของสหรัฐอเมริกา 

- LISA (Library and Information Science Abstracts) ใหบทคัดยอของบทความวารสาร ดาน
สารสนเทศศาสตร จากวารสาร 440 ช่ือ ต้ังแต ค.ศ. 1969 - ปจจุบัน 

- Siamsafety.com ใหขอมูลเกี่ยวกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 
การเขาใชฐานขอมูล ผานเว็บไซตของศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา http://library.sut.ac.th 

 
16. งบประมาณ 
  ใชงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
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17. หลักสูตร 
17.1   จํานวนหนวยกิตรวม 

ใหมีจํานวนหนวยกิตไตรภาครวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  45  หนวยกิตไตรภาคโดยแบง
การศึกษาเปน 2 แผน  คือ 
 1)   แผน ก  :   เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ     แบงเปน  2  แบบ   ดังนี้ 
  แบบ ก 1    การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธโดยไมตองศึกษารายวิชา 45 หนวยกิต 
    ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 45 หนวยกิตไตรภาค 
  แบบ ก 2    ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ   45  หนวยกิต 

2)  แผน ข  :  เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมมีการทําวิทยานิพนธ 45  หนวยกิต 
 
17.2 โครงสรางหลักสูตร 
 
แผน ก   :   เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ      
       แบบ ก 1    การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธโดยไมตองศึกษารายวิชา 
  ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 45 หนวยกิตไตรภาค 
 แบบ ก 2    ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ 

 ระยะเวลาการศึกษาตามแผน 2 ป    โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
วิชาบังคับ จํานวน 4 รายวิชา   16  หนวยกิต 
วิชาเลือก  จํานวน 2 รายวิชา   8  หนวยกิต 
สัมมนา  1  หนวยกิต 
วิทยานิพนธ   20  หนวยกิต 

 รวมทั้งหมด   45  หนวยกิต 
 
แผน ข   :   เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมมีการทําวิทยานิพนธ 

  โครงสรางหลักสูตร   ประกอบดวย 
วิชาบังคับ จํานวน 4 รายวิชา   16  หนวยกิต 
วิชาเลือก  จํานวน 5 รายวิชา   20  หนวยกิต 
สัมมนา  1  หนวยกิต 
การนําเสนอรายงานทางวิศวกรรม      1  หนวยกิต 
โครงงานมหาบัณฑิต     7  หนวยกิต 

 รวมทั้งหมด   45  หนวยกิต 
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17.3   รายวิชา 
17.3.1  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
453601 พลังงานศาสตร  

Energy Science 
4(4-0-12) 

453602 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมพลังงาน 
Mathematics for Energy Engineering 

4(4-0-12) 

453603 การเปล่ียนรูปพลังงาน 
Energy Conversion 

4(4-0-12) 

453604 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
Management of Energy Technology 

4(4-0-12) 

453610 สัมมนา 
Seminar 

(1 หนวยกิต) 

453611 การนําเสนอรายงานทางวิศวกรรม 
Engineering Report Presentation 

1(0-3-3) 

 
17.3.2 รายวิชาเลือก 
17.3.2.1 กลุมวิชาดานการจัดการพลังงาน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
453621 การใชและการอนุรักษพลังงานในอาคาร 

Applications and Conservation of Energy in Buildings 
4(4-0-12) 

453622 การใชและการอนุรักษพลังงานในโรงงาน 
Applications and Conservation  of Energy in Industrial Plants 

4(4-0-12) 

453623 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
Renewable Energy Technology 

4(4-0-12) 

453624 มลพิษจากการผลิตพลังงานและการควบคุม  
Pollution from Energy Production and Pollution Control  

4(4-0-12) 

453625 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางพลังงาน 
Energy Project Feasibility 

4(4-0-12) 

453626 การบริหารโครงการทางพลังงาน 
Project Management 

4(4-0-12) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
453627 การจัดการพลังงานในงานโลจิสติกส 

Energy Management in Logistics 
4(4-0-12) 

453628 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดานพลังงาน 
English for the Energy Business 

4(4-0-12) 

 
17.3.2.2   กลุมวิชาดานพลังงาน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
453641 เทคโนโลยีกังหันลม 

Wind Turbine Technology 
4(4-0-12) 

453642 การสันดาป 
Combustion  

4(4-0-12) 

453643 พลังงานแสงอาทิตยและการใชงาน 
Solar Energy and Applications 

4(4-0-12) 

453644 การผลิตพลังงานจากชีวมวล 
Energy Production from Biomass 

4(4-0-12) 

453645 เคร่ืองจักรตนกําลัง 
Power Engines 

4(4-0-12) 

453646 การออกแบบระบบการไหลและความรอน  
Design of Fluid and Thermal Systems  

4(4-0-12) 

453647 การตรวจประเมินและการอนุรักษพลังงาน 
Energy Audit and Energy Conservation 

4(4-0-12) 
 

453648 กระบวนการทางชีวเคมีสําหรับการผลิตพลังงาน 
Biochemical Process for Energy Production 

4(4-0-12) 

453649 เทคโนโลยีกาซธรรมชาติ 
Natural Gas Technology 

4(4-0-12) 

453650 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 
Electric  Machinery 

4(4-0-12) 

453651 หลักการของระบบไฟฟากําลัง 
Principle of  Electrical Power Systems 

4(4-0-12) 
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17.3.3     โครงงานมหาบัณฑิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
453670 โครงงานมหาบัณฑิต 

Master Project 
      (7 หนวยกติ) 

 
17.3.4     หัวขอการศึกษาอ่ืนๆ  
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
453680 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1 

Special Topics in Energy Management Engineering I 
4(4-0-12) 

453681 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2 
Special Topics in Energy Management Engineering II 

4(4-0-12) 

 
17.3.5      วิชาวิทยานิพนธ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
453700 วิทยานิพนธมหาบัณฑติ  ก 2 

Master Thesis II 
  (20 หนวยกิต) 

453701 วิทยานิพนธมหาบัณฑติ  ก 1 
Master Thesis I 

 (45  หนวยกิต) 
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3 B17.3.6    ความหมายเลขรหัสวิชา 
รหัสรายวิชาแสดงดวยเลข 6 หลัก  นับจากซายมือ มีความหมายดังตอไปนี้ 
หลักท่ี 1   เลข  4   หมายถึง     สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
หลักท่ี 2 และ 3  เลข  53  หมายถึง     สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 
หลักท่ี 4   เลข  6  หมายถึง   ระดับหรือลักษณะของรายวชิาระดับบัณฑติศึกษา  
 เลข  7  หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ 
หลักท่ี 5      มีความหมายเฉพาะ ดังตอไปนี้   
 เลข  0  หมายถึง วิชาบังคับ 
 เลข  1  หมายถึง วิชาสัมมนา และวิชาการนําเสนอรายงานทางวิศวกรรม 
 เลข  2  หมายถึง กลุมวิชาดานการจัดการพลังงาน 
 เลข  4,5  หมายถึง กลุมวิชาดานพลังงาน 
 เลข  7  หมายถึง โครงงานมหาบัณฑิต 
 เลข  8  หมายถึง หัวขอการศึกษาอ่ืนๆ 
หลักท่ี 6   เปนลําดับวิชา 
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4 B17.4    แผนการศึกษา 
  
Uแผน กU   เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ   
แบบ ก 1   การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธโดยไมตองศึกษารายวิชา 
ช้ันป ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

453701  วิทยานิพนธ 3 453701  วิทยานิพนธ 3 453701  วิทยานิพนธ 9 
1 

รวม 3 รวม 3 รวม 9 
453701  วิทยานิพนธ 10 453701  วิทยานิพนธ 10 453701  วิทยานิพนธ 10 

2 
รวม 10 รวม 10 รวม 10 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  45 หนวยกิต 
 

แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ 
ช้ันป ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

453601  พลังงานศาสตร 
453602  คณิตศาสตรสําหรับ  
              วิศวกรรมพลังงาน 

4 
4 

453603  การเปล่ียนรูปพลังงาน 
453604  เทคโนโลยีการจัดการ 
 พลังงาน 
453610  สัมมนา 

4 
4 
 
1 

วิชาเลือก (1) 
วิชาเลือก (2) 
 

4 
4 
 1 

รวม 8 รวม 9 รวม 8 
453700   วิทยานพินธ 3 453700   วิทยานพินธ 7 453700  วิทยานิพนธ 10 

2 
รวม 3 รวม 7 รวม 10 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  45 หนวยกิต 
 
 

Uแผน ขU   เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ 
ช้ันป ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

453601  พลังงานศาสตร 
453602  คณิตศาสตรสําหรับ 
              วิศวกรรมพลังงาน 

4 
4 

453603  การเปล่ียนรูปพลังงาน 
453604  เทคโนโลยีการจัดการ 
 พลังงาน               

4 
4 

วิชาเลือก (1) 
วิชาเลือก (2) 

4 
4 

1 

รวม 8 รวม 8 รวม 8 
วิชาเลือก (3) 
วิชาเลือก (4) 
 

4 
4 

วิชาเลือก (5) 
453610  สัมมนา 
453611  การนําเสนอรายงานทาง 
              วิศวกรรม 

4 
1 
1 

453670  โครงงานมหาบัณฑิต 7 

2 

รวม 8 รวม 6 รวม 7 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  45 หนวยกิต 
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5 B17.5    คําอธิบายรายวิชา 
 

453601  พลังงานศาสตร           4(4-0-12) 
 (Energy Science) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 พลังงานกับคุณภาพชีวิต  นโยบายพลังงานของชาติ นโยบายและขอตกลงระหวางประเทศ 
แหลงพลังงานของประเทศและของโลก คุณลักษณะเช้ือเพลิงชนิดตางๆ  การผลิตพลังงานในรูปแบบ
ตางๆ  การจัดการ  การสงและการใชพลังงาน  แหลงพลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงาน ผลกระทบ
กับส่ิงแวดลอม การวิเคราะหวงจรชีวิตของพลังงาน  การบูรณาการเพื่อการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
เคาโครงรายวิชา      
1.  ความเปนมาและอนาคตของการใชพลังงาน        (4 ช่ัวโมง) 
2.  พลังงานรูปแบบตางๆ พลังงานกับคุณภาพชีวิต        (4 ช่ัวโมง) 
3.  นโยบายพลังงานของชาติ และขอตกลงระหวางประเทศ (8 ช่ัวโมง) 
4.  แหลงพลังงานของประเทศและของโลก  (4 ช่ัวโมง) 
5.  คุณลักษณะเช้ือเพลิง  การผลิตพลังงาน การจัดการ การสงและการใชพลังงาน     (8 ช่ัวโมง) 
6.  แหลงพลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงาน (8 ช่ัวโมง) 
7.  ผลกระทบกับส่ิงแวดลอม การวิเคราะหวงจรชีวิตของพลังงาน   (8 ช่ัวโมง) 
8.  การบูรณาการเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (4 ช่ัวโมง) 
 
453601   Energy Science 4(4-0-12) 
 Condition:  Consent of the School 
 Energy and quality of life, National energy policies, National and World’s energy sources, 
International agreements and protocol, Characteristics of  various fuels, Various forms of energy 
production, Management and Transmission of  energy, Sources of alternative energies, Energy 
conservation, Environmental impact, Energy life-cycle analysis, Integrative methods for efficient use 
of energy. 
Course Outline 
1. History and future of energy (4 hours) 
2. Energy and quality of life (4 hours) 
3. National policies in energy and World’s energy agreements (8 hours) 
4. National and World’s energy sources (4 hours) 
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5. Characteristics of fuels, energy production, management and transmission (8 hours) 
6. Sources of alternative energies, energy conservation (8 hours) 
7. Environmental impact, energy life-cycle analysis (8 hours) 
8. Integrative methods for efficient use of energy (4 hours) 
 
453602  คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมพลังงาน 4(4-0-12) 
 (Mathematics for Energy Engineering) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 หลักการทางความนาจะเปนและสถิติท่ีจําเปนสําหรับวิศวกรรมพลังงาน คณิตเศรษฐศาสตร
พลังงาน  การตัดสินใจภายใตสภาวะเง่ือนไขท่ีไมแนนอน คณิตศาสตรของการออกแบบและการจัดการ
ระบบใหดีท่ีสุด  
เคาโครงรายวิชา      
1. หลักการทางความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรรมพลังงาน (12 ช่ัวโมง)  
2. คณิตเศรษฐศาสตรพลังงาน   (12 ช่ัวโมง) 
3. การตัดสินใจภายใตสภาวะเง่ือนไขท่ีไมแนนอน  (12 ช่ัวโมง) 
4. คณิตศาสตรของการออกแบบและการจดัการระบบใหดท่ีีสุด  (12 ช่ัวโมง) 
 
453602   Mathematics for Energy Engineering 4(4-0-12) 
 Condition:  Consent of the School 
 Principles of probability and statistics relevant to energy engineering, Mathematics of 
economics in energy engineering, Decision under uncertainty, Mathematics for optimal system 
management and design. 
Course Outline 
1. Principles of probability and statistics for energy engineering (12 hours) 
2. Mathematics of economics in energy engineering (12 hours) 
3. Decision under uncertainty (12 hours) 
4. Mathematics for optimal system management and design. (12 hours) 
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453603 การเปล่ียนรูปพลังงาน 4(4-0-12) 
 (Energy Conversion) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 แนวคิดและคํานิยามตางๆ  ในกระบวนการการเปล่ียนรูปพลังงาน  แหลงพลังงานรูปตางๆ  
การวิเคราะหทางอุณหพลศาสตร โดยกฎขอท่ีหนึ่งและขอท่ีสอง เอนโทรป ความสามารถสูงสุดในการ
เปล่ียนรูปพลังงาน รวมท้ังการวิเคราะหประสิทธิภาพในการเปล่ียนรูปพลังงานในรูปแบบตางๆ  การ
เปรียบเทียบการเปล่ียนรูปพลังงานในรูปแบบตางๆ  โดยเชิงเศรษฐศาสตร  และโดยเชิงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 
เคาโครงรายวิชา     
1. แนวคิดและคํานิยามตางๆในกระบวนการการเปล่ียนรูปพลังงาน  แหลงพลังงาน (4 ช่ัวโมง)  
2. การวิเคราะหทางอุณหพลศาสตร โดยกฎขอท่ีหนึ่งและขอท่ีสอง เอนโทรป  (16 ช่ัวโมง)  
3. ความสามารถสูงสุดในการเปล่ียนรูปพลังงาน  (8 ช่ัวโมง)  
4. การวิเคราะหประสิทธิภาพในการเปล่ียนรูปพลังงานในรูปแบบตางๆ   (8 ช่ัวโมง)  
5. การเปรียบเทียบการเปล่ียนรูปพลังงานในรูปแบบตาง (12 ช่ัวโมง)  
 
453603 Energy Conversion  4(4-0-12) 
 Condition:  Consent of the School 
 Concepts and definitions in energy conversion system, Various sources of energy, 
Thermodynamic analyses of the First and Second laws, Entropy, Availability, Energy conversion 
efficiency analysis, Comparisons of various pairs of energy conversion in terms of economy and 
environmental-impact. 
Course Outline 
1. Concepts and definitions in energy conversion system, sources of energy (4 hours) 
2. Thermodynamic analyses of the First and Second laws, Entropy (16 hours) 
3. Availability  (8 hours) 
4. Energy conversion efficiency analysis (8 hours) 
5. Comparisons of various pairs of energy conversion (12 hours) 
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453604  เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 4(4-0-12) 
 (Management of Energy Technology) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

 หลักการพื้นฐานของการจัดการพลังงาน การวางแผนเชิงกลยุทธบนพื้นฐานของเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลง การคาดการณการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีพลังงาน  การวางแผนการวิจัยและพัฒนา  
องคกรและการบริหารองคกรดานพลังงาน การเลือกและจัดความสําคัญโครงการทางพลังงาน การสราง
เคร่ืองมือชวยการตัดสินใจ นวัตกรรมและการพัฒนาสูเชิงพาณิชย การถายทอดเทคโนโลยี การบริหาร
ความเส่ียง 
เคาโครงรายวิชา     
1.  หลักการพื้นฐานของการจัดการพลังงาน  (4 ช่ัวโมง) 
2.  การวางแผนเชิงกลยุทธบนพืน้ฐานของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง  (4 ช่ัวโมง) 
3.  การคาดการณการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีพลังงาน  (4 ช่ัวโมง) 
4.  การวางแผนวจิัยและพัฒนา  (4 ช่ัวโมง) 
5.  องคกรและการบริหารองคกรดานพลังงาน  (4 ช่ัวโมง) 
6.  การเลือกและจัดความสําคัญโครงการทางพลังงาน  (4 ช่ัวโมง) 
7.  การสรางเคร่ืองมือชวยการตัดสินใจ  (8 ช่ัวโมง) 
8.  นวัตกรรมและการพัฒนาสูเชิงพาณิชย  (8 ช่ัวโมง) 
9.  การถายทอดเทคโนโลยี  (4 ช่ัวโมง) 
10.  การบริหารความเส่ียง  (4 ช่ัวโมง) 
 
453604  Management of Energy Technology 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 

  Basic principle of energy managements, Corporate strategic planning based on energy 
technology change, Energy technology forecasting, R & D, Organization and management, Energy 
project selection and priorities, Decision making tools, Innovation and Comercialization development, 
Technology transfer, Risk assessment. 
Course Outline 
1. Basic principle of energy managements  (4 hours) 
2. Corporate strategic planning based on energy technology change  (4 hours) 
3. Energy technology forecasting  (4 hours) 
4. Research and development planning  (4 hours) 
5. Organization and management  (4 hours) 
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6. Energy project selection and priorities  (4 hours) 
7. Decision making tools  (8 hours) 
8. Innovation and Comercialization development  (8 hours) 
9. Technology transfer  (4 hours) 
10. Risk assessment  (4 hours) 
 
453610  สัมมนา (1 หนวยกิต) 
 (Seminar) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจตางๆ ในขณะนี้ การจดัแสดงหวัขอทางเทคนิค
ตางๆ การฝกพูดในท่ีสัมมนาและการเขียนรายงาน 
 
453610 Seminar   (1 Credit) 
  Condition: Consent of the School 

 Presentation and discussion on the interested topics at the present time Exhibition in 
technical topics, Presentation practice, Report writing. 
 
453611 การนําเสนอรายงานทางวิศวกรรม 1(0-3-3) 
 (Engineering Report Presentation) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 ทฤษฎีของการนําเสนอผลงานโครงงานหรือขอเสนอทางวิศวกรรม  เทคนิคในการนําเสนอ
ขอมูลทางวิศวกรรม  ฝกฝนการนําเสนอ 
เคาโครงรายวิชา     
1. ทฤษฎีของการนําเสนอผลงานโครงงานหรือขอเสนอทางวิศวกรรม  (4 ช่ัวโมง) 
2. เทคนิคในการนําเสนอขอมูลทางวิศวกรรม (4 ช่ัวโมง) 
3. ฝกฝนการนําเสนอ (28 ช่ัวโมง) 
 
453611 Engineering Report Presentation 1(0-3-3) 
  Condition: Consent of the School 

 Engineering project or proposal presentation theory, Engineering presentation techniques, 
Oral presentation practices. 
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Course Outline 
1. Engineering project or proposal presentation theory  (4 hours) 
2. Engineering presentation techniques  (4 hours) 
3. Oral presentation practices (28 hours) 
 
453621  การใชและการอนุรักษพลังงานในอาคาร 4(4-0-12) 
 (Applications and Conservation of Energy in Buildings) 
  เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 ลักษณะการใชพลังงานในอาคาร การวิเคราะหและตรวจวัดพลังงานในอาคาร  หลักการ
อนุรักษพลังงานในอาคาร การอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวางของอาคาร  การอนุรักษพลังงานใน
มอเตอรไฟฟา  ปม  และพดัลมของอาคาร  การอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็นและระบบปรับ
อากาศในอาคาร การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัดของอาคาร การอนุรักษพลังงานในระบบไอน้ํา
และหมอตมน้าํของอาคาร การอนุรักษพลังงานในระบบอ่ืนๆ การประยกุตใชงานในอาคารประเภทตางๆ 
เคาโครงรายวิชา     
1.  ลักษณะการใชพลังงานในอาคาร  (4 ช่ัวโมง) 
2.  การวิเคราะหและตรวจวัดพลังงานในอาคาร  (4 ช่ัวโมง) 
3.  หลักการอนุรักษพลังงานในอาคาร  (8 ช่ัวโมง) 
4.  การอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวางของอาคาร  (4 ช่ัวโมง) 
5.  การอนุรักษพลังงานในมอเตอรไฟฟา  ปม และพัดลมของอาคาร  (4 ช่ัวโมง) 
6.  การอนุรักษพลังงานในระบบทําความเยน็และระบบปรับอากาศในอาคาร  (4 ช่ัวโมง) 
7.  การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัดของอาคาร  (4 ช่ัวโมง) 
8.  การอนุรักษพลังงานในระบบไอนํ้าและหมอตมน้ําของอาคาร  (4 ช่ัวโมง) 
9.   การอนุรักษพลังงานในระบบอ่ืนๆ  (4 ช่ัวโมง) 
10. การประยกุตใชงานในอาคารประเภทตางๆ  (8 ช่ัวโมง) 
 
453621 Applications and Conservation of Energy in Buildings  4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 

Various forms of energy usage in buildings, Energy measurement and analysis techniques 
in buildings, Principle of energy conservation in buildings, Energy conservation in lighting system in 
buildings, Energy conservation in electric motors, Pumps and Fans in buildings, Energy conservation 
in cooling and air conditioning systems in buildings, Energy conservation in compressed air in 
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buildings, Energy conservation in stream and boiler system in buildings, Energy conservation in other 
systems, Applications in various types of  buildings. 
Course Outline 
1. Various forms of energy usage in buildings  (4 hours) 
2. Energy measurement and analysis techniques in buildings  (4 hours) 
3. Principle of energy conservation in buildings  (8 hours) 
4. Energy conservation in lighting system in buildings  (4 hours) 
5. Energy conservation in electric motors, pumps and fans in buildings  (4 hours) 
6. Energy conservation in cooling and air conditioning systems in buildings   (4 hours) 
7. Energy conservation in compressed air in buildings  (4 hours) 
8. Energy conservation in stream and boiler system in buildings  (4 hours) 
9. Energy conservation in other systems  (4 hours) 
10. Applications in various types of  buildings  (8 hours) 
 
453622 การใชและอนรัุกษพลังงานในโรงงาน 4(4-0-12) 
 (Applications and Conservation of Energy  in Industrial Plants) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

ลักษณะการใชพลังงานในโรงงาน การตรวจวเิคราะหพลังงานในโรงงาน หลักการอนุรักษ
พลังงานในโรงงาน การอนรัุกษพลังงานในระบบแสงสวางในโรงงาน การอนุรักษพลังงาน ในมอเตอร
ไฟฟา ปม และพัดลมในโรงงาน การอนุรักษพลังงานในระบบทําความเยน็ และระบบปรับอากาศใน
โรงงาน การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัดในโรงงาน  การอนุรักษพลังงานในระบบไอนํ้าและ
หมอตมน้ําในโรงงาน การอนุรักษพลังงานในระบบอื่นๆ การประยกุตใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ควบคุมประเภทตางๆ  
เคาโครงรายวิชา     
1.  ลักษณะการใชพลังงานในโรงงาน  (4 ช่ัวโมง) 
2.  การตรวจวิเคราะหพลังงานในโรงงาน  (4 ช่ัวโมง) 
3.  หลักการอนุรักษพลังงานในโรงงาน  (8 ช่ัวโมง) 
4.  การอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวางในโรงงาน  (4 ช่ัวโมง) 
5.  การอนุรักษพลังงาน ในมอเตอรไฟฟา ปม และพัดลมในโรงงาน  (4 ช่ัวโมง) 
6.  การอนุรักษพลังงานในระบบทําความเยน็ และระบบปรับอากาศในโรงงาน  (4 ช่ัวโมง) 
7.  การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัดในโรงงาน  (4 ช่ัวโมง) 
8.  การอนุรักษพลังงานในระบบไอนํ้าและหมอตมน้ําในโรงงาน  (4 ช่ัวโมง) 
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9.   การอนุรักษพลังงานในระบบอ่ืนๆ  (4 ช่ัวโมง)   
10.  การประยกุตใชงานในโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมประเภทตางๆ  (8 ช่ัวโมง) 
 
453622 Applications and Conservation  of Energy  in Industrial Plants 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 

Various forms of energy usage in industrial plants, Energy  measurement and analysis 
techniques in industrial plants, Principle of energy conservation in industrial plants, Energy 
conservation in lighting system in industrial plants, Energy conservation in electric motors, pumps 
and fans in industrial plants, Energy conservation in cooling and air conditioning systems in industrial 
plants, Energy conservation in compressed air in industrial plants, Energy conservation in stream and 
boiler system in industrial plants, Energy conservation in other systems, Applications in various types 
of industrial plants. 
 Course Outline 
1. Various forms of energy usage in industrial plants  (4 hours)  
2. Energy  measurement and analysis techniques in industrial plants  (4 hours)  
3. Principle of energy conservation in industrial plants  (8 hours) 
4. Energy conservation in lighting system in industrial plants  (4 hours) 
5. Energy conservation in electric motors, pumps and fans in industrial plants  (4 hours) 
6. Energy conservation in cooling and air conditioning systems in industrial plants  (4 hours) 
7. Energy conservation in compressed air in industrial plants  (4 hours) 
8. Energy conservation in stream and boiler system in industrial plants  (4 hours) 
9. Energy conservation in other systems  (4 hours) 
10. Applications in various types of industrial plants  (8 hours) 
 
453623  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 4(4-0-12) 
 (Renewable Energy Technology) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเหน็ชอบจากสาขาวิชา 
 แหลงพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 
พลังงานชีวมวล พลังงานน้ํา และพลังงานความรอนใตพิภพ ประสิทธิภาพของพลังงานและการเก็บ
พลังงาน การใชงานพลังงานทดแทนรวมกับพลังงานหลัก การวางยุทธศาสตรในการพัฒนาการใช
พลังงานทดแทนในอนาคต 
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เคาโครงรายวิชา     
1.  แหลงพลังงานทดแทน  (8 ช่ัวโมง) 
2.  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (12 ช่ัวโมง) 
3.  ประสิทธิภาพของพลังงานและการเก็บพลังงาน  (12 ช่ัวโมง) 
4.  การใชงานพลังงานทดแทนรวมกับพลังงานหลัก (8 ช่ัวโมง) 
5.  การวางยุทธศาสตรในการพฒันาการใชพลังงานทดแทนในอนาคต (8 ช่ัวโมง) 
 
453623   Renewable Energy Technology 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 
 Renewable energy resources, Renewable energy technologies such as solar wind biomass 
hydro and geothermal energies, Energy efficiency and energy storage, Renewable and non-renewable 
energy technologies in hybrid systems, Strategies for enhancing the future use of renewable energy resources. 
Course Outline 
1.  Renewable energy resources (8 hours) 
2.  Renewable energy technologies (12 hours) 
3.  Energy efficiency and energy storage (12 hours) 
4.  Renewable and non-renewable energy technologies in hybrid systems (8 hours) 
5.  Strategies for enhancing the future use of renewable energy resources (8 hours) 
 
453624   มลพิษจากการผลิตพลังงานและการควบคุม 4(4-0-12) 
  (Pollution from Energy Production and Pollution Control) 
  เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
  มลพิษชนิดตางๆ จากการผลิตและการใชพลังงานดวยเช้ือเพลิงประเภทตางๆ  ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและมนุษย แนวทางบรรเทา แกไข และ ควบคุมมลพิษเหลานั้น กฎหมายและขอบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการมลพิษจากกระบวนการผลิตพลังงาน หลักการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
จากการผลิตพลังงาน 
เคาโครงรายวิชา     
1.  บทนํา  (1 ช่ัวโมง) 
2.  ภาพรวมของปญหาส่ิงแวดลอม  (3 ช่ัวโมง) 
3.   อุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน และส่ิงแวดลอม  (12 ช่ัวโมง) 
4.   แบบจําลองกระบวนการทางส่ิงแวดลอม  (12 ช่ัวโมง) 
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5.   ระบบการควบคุมมลพิษสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  (12 ช่ัวโมง) 
6.   กฎหมายและระเบียบสําหรับการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  (4 ช่ัวโมง) 
7.   หลักการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม (4 ช่ัวโมง) 
  

453624   Pollution from Energy Production and Pollution Control 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 
 Types of pollutions from energy plants and energy users by various types of fuel, Effects 
and impacts on the environments and human health, Reduction, Remediation and Control of these 
pollutants, Laws and regulations related to energy pollution from industrial plants, Fundamental of 
environmental impact assessment. 
Course Outline 
1.   Introduction  (1 hour) 
2.   Overview of environmental issues  (3 hours) 
3.   Industry, Energy productions and the environment  (12 hours) 
4.  Modeling environmental processes  (12 hours) 
5.  Pollution control systems for industrial plants (12 hours) 
6.  Laws and regulations for pollution control from industrial plants (4 hours) 
7.  Fundamental of environmental impact assessment for industrial plants (4 hours) 
 
453625  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางพลังงาน 4(4-0-12) 
 (Energy Project Feasibility) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน  หลักการประมาณตนทุนและรายไดของโครงการ  การ
หาทําเลที่ต้ังของโครงการ  วัตถุดิบ ความเช่ือถือไดของเทคโนโลยี และบุคลากร  การประเมินโครงการ 
โดยใชหลักเศรษฐศาสตร  จุดคุมทุนและอัตราผลตอบแทนของโครงการ  การประเมินความเส่ียงของ
โครงการ 
เคาโครงรายวิชา     
1.  การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน  (4 ช่ัวโมง) 
2.  หลักการประมาณตนทุน  (8 ช่ัวโมง) 
3.  การประมาณรายได  (8 ช่ัวโมง) 
4.  การหาทําเลทีต้ั่งของโครงการ วัตถุดิบ ความเช่ือถือไดของเทคโนโลยี และบุคลากร (10 ช่ัวโมง) 
5.  การประเมินโครงการโดยใชหลักเศรษฐศาสตร  (8 ช่ัวโมง) 
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6.  จุดคุมทุนและอัตราผลตอบแทนของโครงการ  (6 ช่ัวโมง) 
7.  การประเมินความเส่ียงของโครงการ  (4 ช่ัวโมง) 
 
453625 Energy Project Feasibility  4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 
 Study of energy project management, Cost and revenue estimation, Project location, Raw 
material, Reliability of technology and Personnel, Project evaluation, Break-even point and rate of 
return, Risk analysis. 
Course Outline 
1. Energy project management  (4 hours) 
2. Cost estimation  (8 hours) 
3. Revenue estimation  (8 hours) 
4. Project location, Raw material, Reliability of technology and Personnel  (10 hours) 
5. Project evaluation  (8 hours) 
6. Break-even point and rate of return  (6 hours) 
7. Risk analysis  (4 hours) 
 
453626  การบริหารโครงการทางพลังงาน 4(4-0-12) 
 (Project Management) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 หนาท่ีของการบริหารโครงการ  เทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการ  การติดตามผล
และประเมินโครงการ  การดําเนินโครงการ  การจัดตารางเวลาและควบคุมตนทุน  กรณีศึกษาและการ
ประยุกตใชซอฟทแวรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโครงการ 
เคาโครงรายวิชา     
1.  หนาท่ีของการบริหารโครงการ  (8 ช่ัวโมง) 
2.  เทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการ  (8 ช่ัวโมง) 
3.  การติดตามผลและประเมินโครงการ  (4 ช่ัวโมง) 
4.  การดําเนนิโครงการ  (4 ช่ัวโมง) 
5.  การจัดตารางเวลา  (8 ช่ัวโมง) 
6.  การควบคุมตนทุน  (4 ช่ัวโมง) 
7.  กรณีศึกษา  (8 ช่ัวโมง) 
8.  การประยกุตใชซอฟทแวรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโครงการ  (4 ช่ัวโมง) 
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453626  Project Management 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 
 Project management functions. Techniques used in project planning and control, Project 
evaluation, Implementation, Scheduling and Cost control, Case studies and Project management 
software. 
Course Outline 
1. Project management functions  (8 hours) 
2. Techniques used in project planning and control  (8 hours) 
3. Project evaluation  (4 hours) 
4. Project implementation  (4 hours) 
5. Scheduling  (8 hours) 
6. Cost control  (4 hours) 
7. Case studies  (8 hours) 
8. Project management software  (4 hours) 
 
453627 การจัดการพลังงานในงานโลจิสติกส 4(4-0-12) 
 (Energy Management in Logistics) 
 เงื่อนไข : ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

 ลักษณะการใชพลังงานในงานโลจิสติกส เชน การขนสง การจัดเกบ็ การลําเลียง และการ
บรรจุ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพลังงานในงานโลจิสติกส การศึกษาผังเมืองและโลจิสติกส 
มลพิษจากการใชพลังงานในงานโลจิสติกส นโยบาย กลยุทธ มาตรการ และวิธีการในการใชพลังงานใน
งานโลจิสติกส อยางมีประสิทธิภาพ  กรณศึีกษา  
เคาโครงรายวิชา     
1.  ลักษณะการใชพลังงานในงานโลจิสติกส เชน การขนสง การจัดเก็บ การลําเลียงและบรรจุ (12 ช่ัวโมง) 
2.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพลังงานในงานโลจิสติกส (8 ช่ัวโมง) 
3.  การศึกษาผังเมืองและโลจิสติกส (8 ช่ัวโมง) 
4.  มลพิษจากการใชพลังงานในงานโลจิสติกส (4 ช่ัวโมง) 
5.  นโยบาย กลยทุธ มาตรการ และวิธีการในการใชพลังงานในงานโลจิสติกสอยางมี 
 ประสิทธิภาพ  (12 ช่ัวโมง) 
6.    กรณีศึกษา    (4 ช่ัวโมง) 
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453627 Energy Management in Logistics 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 

Energy usage in logistics activities such as transportation, Warehousing, Material handling 
and Packaging, Efficiency comparison of energy usage in logistics activities, Urban planning studies 
and logistics, Pollution from energy usage in logistics activities, Policy, Strategy measure and method 
for efficient usage of energy in logistics activities, Case studies. 
Course Outline 
1.  Energy usage in logistics activities such as transportation, warehousing,  
     material handling and packaging (12 hours) 
2.  Efficiency comparison of energy usage in logistics activities (8 hours) 
3.  Urban planning studies and logistics (8 hours) 
4.  Pollution from energy usage in logistics activities (4 hours) 
5.  Policy, strategy measure and method for efficient usage of energy in  
 logistics activities  (12 hours) 
6.   Case studies  (4 hours) 
 
453628 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดานพลังงาน 4(4-0-12) 
                (English for the Energy Business) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 เพิ่มพูนทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจดานการพูด การฟง การอาน และการ
เขียน กลยุทธการส่ือสารเพ่ือธุรกิจ ลักษณะทางภาษาท่ีสําคัญในการเขียนเชิงธุรกิจ โดยเนนหัวขอดาน
พลังงาน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เคาโครงรายวิชา     
1. การเขียนเอกสารทางธุรกิจ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส บันทึกขอความ และ 

จดหมายเชิงธุรกิจ  (12 ช่ัวโมง) 
2. การประชุม: การเตรียม การจัดการและการมีสวนรวมในการประชุม  (16 ช่ัวโมง) 
3. การนําเสนอผลงาน  (12 ช่ัวโมง) 
4. การใชโทรศัพทและการบันทึกขอความทางโทรศัพท  (4 ช่ัวโมง) 
5. การแสดงและการจัดการกับความไมพึงพอใจ  (4 ช่ัวโมง) 
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453628 English for the Energy Business 4(4-0-12) 
 Condition:  Consent of the School 

Increase listening, Speaking, Reading and Writing skills in English for business 
communication skills, Also develop business communication strategies and important writing 
features based on topics of energy science to achieve effective outcomes in the workplace. 
Course Outline 
1.  Writing business documents such as emails, memos and business letters (12 hours) 
2.  Meetings: Preparing, managing and participating (16 hours) 
3.  Giving presentations (12 hours) 
4.  Using telephones and telephone messages  (4 hours) 
5.  Making and dealing with complaints (4 hours) 
 
453641 เทคโนโลยีกังหันลม 4(4-0-12) 
 (Wind Turbine Technology) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 คุณลักษณะของลมในประเทศไทย  ศักยภาพของพลังงานจากลม  คุณลักษณะและการใชงาน
กังหันลมประเภทตางๆ หลักการทางอากาศพลศาสตร การออกแบบกังหันลมประเภทตางๆ การควบคุม
การทํางานของกังหันลม การกักเก็บและการตอผลผลิตไฟฟาเขาสูระบบจายไฟหลัก ระบบผลิตผสมกับ
แหลงพลังงานอ่ืน  
เคาโครงรายวิชา     
1. คุณลักษณะของลมในประเทศไทย  ศักยภาพของพลังงานจากลม   (4 ช่ัวโมง)  
2. คุณลักษณะและการใชงานกังหันลมประเภทตางๆ  (8 ช่ัวโมง) 
3. หลักการทางอากาศพลศาสตร  (8 ช่ัวโมง) 
4. การออกแบบกังหันลมประเภทตางๆ (8 ช่ัวโมง) 
5. การควบคุมการทํางานของกังหันลม  (4 ช่ัวโมง) 
6. การกักเก็บและการตอผลผลิตไฟฟาเขาสูระบบจายไฟหลัก  (4 ช่ัวโมง) 
7. ระบบผลิตผสมกับแหลงพลังงานอ่ืน   (4 ช่ัวโมง) 
8.    การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  (8 ช่ัวโมง) 
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453641    Wind Turbine Technology  4(4-0-12) 
   Condition:  Consent of the School 
  Wind characteristics in Thailand, Potential of wind power in Thailand, Types and usage of 
wind turbines, Principles of aerodynamics, Design of various types of wind turbine, Operation 
controls, Energy storage and connection to grid power, Co-generation with other energy sources, 
Economic analysis.  
Course Outline 
1. Wind characteristics in Thailand, Potential of wind power in Thailand (4 hours) 
2. Types and usage of wind turbines (8 hours) 
3. Principles of aerodynamics (8 hours) 
4. Design of various types of wind turbine (8 hours) 
5. Operation controls (4 hours) 
6. Energy storage and connection to grid power (4 hours) 
7. Co-generation with other energy sources. (4 hours) 
8. Economic analysis (8 hours) 
 
453642 การสันดาป 4(4-0-12) 
 (Combustion)  
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การสันดาปในสถานะของกาซ เคมีการสันดาป  หลักการสําคัญในการสันดาปในสถานะของ
กาซ  เชน  การกําเนิด  การแพร  เสถียรภาพของเปลวเพลิง และการดับ  เปนตน การจําลองการสันดาป
แบบสมบูรณ  แบบเคมีเสถียร  และแบบเคมีจลน  การสันดาปแบบราบเรียบและแบบปนปวน  การ
สันดาปในเคร่ืองยนตสันดาปภายใน  การบําบัดและการควบคุมมลภาวะ 
เคาโครงรายวิชา     
1. การสันดาปในสถานะของกาซ เคมีการสันดาป     (8 ช่ัวโมง)  
2. หลักการสําคัญในการสันดาปในสถานะของกาซ  (8 ช่ัวโมง) 
3. แบบจําลองการสันดาปประเภทตางๆ (8 ช่ัวโมง) 
4. การสันดาปแบบราบเรียบและแบบปนปวน  (8 ช่ัวโมง) 
5. การสันดาปในเคร่ืองยนตสันดาปภายใน   (8 ช่ัวโมง) 
6. การบําบัดและการควบคุมมลภาวะ   (8 ช่ัวโมง) 
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453642   Combustion   4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 
 Chemical reactions for the gas-phase combustion, Fundamental of gas-phase combustion 
such as flame initiation, Propagation, Stability and extinction, Mathematical modeling of combustion 
using complete, Equilibrium and finite-rate chemistry, Premixed and diffusion flames, Combustion in 
internal combustion engines, Remedy and control of combustion pollution. 
Course Outline 
1. Chemical reactions for the gas-phase combustion (8 hours) 
2. Fundamental of gas-phase combustion (8 hours) 
3. Mathematical modeling of combustion (8 hours) 
4. Laminar and turbulent combustion (8 hours) 
5. Combustion in internal combustion engine (8 hours) 
6. Remedy and control of combustion pollution (8 hours) 
 
453643 พลังงานแสงอาทิตยและการใชงาน 4(4-0-12) 
 (Solar Energy and Applications) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การแผรังสีจากดวงอาทิตย ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย การแปลง
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานความรอนและการใชงาน การแปลงพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงาน
ไฟฟาและการใชงาน การกักเกบ็พลังงานและการเช่ือมตอสูระบบไฟฟา การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 
เคาโครงรายวิชา      
1.  การแผรังสีจากดวงอาทิตย ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย        (8 ช่ัวโมง) 
2.  การแปลงพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานความรอนและการใชงาน (12 ช่ัวโมง) 
3.  การแปลงพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาและการใชงาน (12 ช่ัวโมง) 
4.  การกักเก็บพลังงานและการเชื่อมตอสูระบบไฟฟา  (8 ช่ัวโมง) 
5.  การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  (8 ช่ัวโมง) 
 
453643  Solar Energy and  Applications 4(4-0-12) 
   Condition:  Consent of the School 

Solar radiation; potential of solar energy in Thailand, Solar thermal energy conversion and 
application, Solar photovoltaics and application, Energy storage and connection to the grid system, 
Economic analysis. 
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Course Outline 
1. Solar radiation; potential of solar energy in Thailand           (8 hours) 
2. Solar thermal energy conversion and applications (12 hours) 
3. Solar photovoltaics and applications (12 hours) 
4. Energy storage and connection to the grid system (8 hours) 
5. Economic analysis (8 hours) 
 
453644  การผลิตพลังงานจากชีวมวล  4(4-0-12) 
 (Energy Production from Biomass) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 ชนิดและคุณสมบัติของชีวมวล เทคโนโลยีการเปล่ียนรูปพลังงานชีวมวลแบบเทอรโมเคมิคัล
และชีวเคมี ศักยภาพของชีวมวลในประเทศไทย การบริหารจัดหาชีวมวล การใชประโยชนจากชีวมวล 
การประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
เคาโครงรายวิชา     
1.  ชนิดและคุณสมบัติของชีวมวล  (4 ช่ัวโมง) 
2.  เทคโนโลยีการเปล่ียนรูปพลังงานชีวมวลแบบเทอรโมเคมิคัลและชีวเคมี  (16 ช่ัวโมง) 
3.  ศักยภาพของชีวมวลในประเทศไทย  (4 ช่ัวโมง) 
4.  การบริหารการจัดหาชวีมวล  (8 ช่ัวโมง) 
5.  การใชประโยชนจากชีวมวล  (8 ช่ัวโมง) 
6.  การประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (4 ช่ัวโมง) 
7.  การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  (4 ช่ัวโมง) 
 
453644   Energy Production from Biomass 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 
 Biomass types and properties, Biomass conversion technologies, Thermo-chemical and bio-
chemical conversions, Potential of biomass in Thailand, Biomass feedstock, Biomass utilizations, 
Environmental impact assessment , Economic analysis. 
Course Outline 
1.  Biomass types and properties (4 hours)  
2.  Biomass conversion technologies, thermo-chemical and bio-chemical conversions (16 hours) 
3.  Potential of biomass in Thailand (4 hours)  
4.  Biomass feedstock (8 hours) 
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5.  Biomass utilizations (8 hours) 
6.  Environmental impact assessment (4 hours) 
7.    Economic analysis (4 hours) 
 
453645  เคร่ืองจักรตนกําลัง 4(4-0-12) 
 (Power Engines) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 เคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบเคร่ืองยนตจุดระเบิดและเคร่ืองยนตอัดระเบิด เคร่ืองยนตกังหัน
กาซ เคร่ืองกังหันไอน้ํา เคร่ืองกังหันน้ํา การสันดาปดวยเชื้อเพลิงปกติ และ เช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ เชน 
น้ํามันพืช เอธานอล กาซชีวภาพ  ประสิทธิภาพและอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง  มลภาวะจากการเผาไหม  
เคาโครงรายวิชา     
1. เคร่ืองยนตจดุระเบิด เคร่ืองยนตอัดระเบิด (12 ช่ัวโมง)  
2. เคร่ืองยนตกังหันกาซ (8 ช่ัวโมง)  
3. เคร่ืองกังหันไอน้ํา (4 ช่ัวโมง)  
4. เคร่ืองกังหันน้าํ (4 ช่ัวโมง) 
5. การสันดาปดวยเช้ือเพลิงปกติ และ เช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ (8 ช่ัวโมง)  
6. ประสิทธิภาพและอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง   (8 ช่ัวโมง) 
7. มลภาวะจากการเผาไหม (4 ช่ัวโมง) 
 
453645  Power Engines 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 
 Spark ignition and compression-ignition engines, Gas turbine, Steam turbine, Hydro 
turbine, Combustion with conventional and alternative fuel such as plant oil, Ethanol, Biogas, 
Efficiency and fuel consumption, Pollution problems. 
Course Outline 
1. Spark ignition and compression-ignition engines (12 hours) 
2. Gas turbine (8 hours) 
3. Steam turbine (4 hours) 
4. Hydro turbine (4 hours) 
5. Combustion with conventional and alternative fuel (8 hours) 
6. Efficiency and fuel consumption (8 hours) 
7. Pollution problems (4 hours) 
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453646  การออกแบบระบบการไหลและความรอน 4(4-0-12) 
 (Design of Fluid and Thermal Systems) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 หลักการทํางานและการออกแบบอุปกรณการไหลและความรอนแบบตาง  ๆ  เชน 
คอนเดนเซอร อีแวปโปเรเตอร เตาเผา หัวเผา หมอน้ํา   แบบจําลองทางคณิตศาสตร   การออกแบบ
เพื่อใหเกิดการทํางานท่ีประหยัดพลังงาน  
เคาโครงรายวิชา     
1. หลักการทํางานและการออกแบบอุปกรณการไหลและความรอน (12 ช่ัวโมง)  
2. คอนเดนเซอร อีแวปโปเรเตอร (8 ช่ัวโมง) 
3. เตาเผา หัวเผา (4 ช่ัวโมง)  
4. หมอน้ํา    (8 ช่ัวโมง)  
5. แบบจําลองทางคณิตศาสตร    (8 ช่ัวโมง)  
6. การออกแบบเพื่อใหเกิดการทํางานท่ีประหยัดพลังงาน (8 ช่ัวโมง) 
 
453646 Design of Fluid and Thermal Systems 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 
 Operating principles of various flow and thermal equipments such as condensers, 
Evaporators, Furnaces, Boilers, Mathematical modeling, Optimal design techniques for energy 
conservation. 
Course Outline 
1. Operating principles of flow and thermal equipments (12 hours) 
2. Condenses, evaporators (8 hours) 
3. Furnaces (4 hours) 
4. Boilers (8 hours) 
5. Mathematical modeling (8 hours) 
6. Optimal design technique for energy conservation (8 hours) 
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453647  การตรวจประเมินและการอนุรักษพลังงาน 4(4-0-12) 
 (Energy Audit and Energy Conservation)  
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและอาคาร ขอกําหนดและรายละเอียดของ
โรงงาน  แบบสงขอมูลการผลิต การใชพลังงาน  การอนุรักษพลังงาน และการติดต้ังหรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรสําหรับโรงงาน ตัวอยางการใชงานในโรงงาน  ขอกําหนดของอาคาร แบบสงขอมูลการใช
พลังงาน การอนุรักษพลังงานและการติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรของอาคาร ตัวอยางการใชงาน
ในอาคาร นโยบาย กลยุทธ มาตรการ และวิธีการในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  กรณีศึกษา  
เคาโครงรายวิชา     
1.  กฎหมายเกีย่วกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร  (4 ช่ัวโมง) 
2.  ขอกําหนดและรายละเอียดของโรงงาน  (4 ช่ัวโมง) 
3.  เทคนิควิธีในการติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรสําหรับโรงงาน  (8 ช่ัวโมง) 
4.  ตัวอยางการใชงานในโรงงาน  (6 ช่ัวโมง) 
5.  ขอกําหนดของอาคาร  (4 ช่ัวโมง) 
6.  ตัวอยางการใชงานในอาคาร  (6 ช่ัวโมง) 
7.  นโยบาย กลยทุธ มาตรการ และวิธีการในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  (12 ช่ัวโมง) 
8.    กรณีศึกษา    (4 ช่ัวโมง) 
 
453647 Energy Audit and Energy Conservation  4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 

  Energy conservation law for industrial plants and buildings,  Defination and regulation of 
industrial plants,  Machine installation or replacement techniques, Applications in industrial plants, 
Defination and regulation of buildings, Energy usage forms, Energy conservation form and 
machinery installation and changing forms for buildings,  Applications in buildings,  Policy, Strategy, 
Measures and Methods for efficient usage of energy in industrial plants and buildings, Case studies. 
Course Outline 
1. Energy conservation law for industrial plants and buildings                                               (4 hours) 
2. Definition and regulation of industrial plants  (4 hours)  
3. Machine installation or replacement techniques  (8 hours) 
4. Applications in industrial plants  (6 hours)  
5. Defination and regulation of buildings  (4 hours) 
6. Applications in buildings  (6 hours) 
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7. Policy, Strategy, Measures and methods for efficient usage of energy in  
 industrial plants and buildings  (12 hours) 
8. Case studies  (4 hours) 
 
453648  กระบวนการทางชีวเคมีสําหรับการผลิตพลังงาน 4(4-0-12) 
 (Biochemical Process for Energy Production) 
 เงื่อนไข : ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 พื้นฐานดานจุลชีววิทยาและชีวเคมี  จลนศาสตรของเอนไซม  เทคโนโลยี ชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการจัดการส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพระบบไรอากาศ การออกแบบระบบ
กาซชีวภาพสําหรับผลิตพลังงาน เทคโนโลยีระบบกาซชีวภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การตรวจวัด 
กรณีศึกษา 
เคาโครงรายวิชา     
1.   บทนํา พื้นฐานดานจุลชีววทิยาและชีวเคมี (4 ช่ัวโมง) 
2.   จลนศาสตรของเอนไซม  (8 ช่ัวโมง) 
3.   เทคโนโลยีชีวภาพ  (4 ช่ัวโมง) 
4.   เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการจัดการส่ิงแวดลอม  (8 ช่ัวโมง) 
5.   เทคโนโลยีชีวภาพระบบไรอากาศ  (8 ช่ัวโมง) 
6.   การออกแบบระบบกาซชีวภาพสําหรับผลิตพลังงาน (8 ช่ัวโมง) 
7.   เทคโนโลยีระบบกาซชีวภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การตรวจวดั (4 ช่ัวโมง) 
8.   กรณีศึกษา (4 ช่ัวโมง) 
 
453648  Biochemical Process for Energy Production  4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 

Fundamental microbiology and biochemistry, Enzyme kinetics, Bioprocess technology, 
Environmental biotechnology, Anaerobic biotechnology, Design of biogas reactors for energy 
production, Biogas technologies, Improvement and examination of biogas quality, Case studies. 
Course Outline 
1.   Introduction, Fundamental microbiology and biochemistry (4 hours) 
2.   Enzyme kinetics  (8 hours)  
3.   Bioprocess technology  (4 hours) 
4.   Environmental biotechnology  (8 hours) 
5.  Anaerobic biotechnology  (8 hours) 
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6.  Design of biogas reactors for energy production (8 hours) 
7.  Biogas technologies, improvement and examination of biogas quality  (4 hours) 
8.  Case studies  (4 hours) 
 
453649  เทคโนโลยีกาซธรรมชาต ิ 4(4-0-12) 
 (Natural Gas Technology) 
 เงื่อนไข : ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ กระบวนการเกิดของกาซธรรมชาติ การเก็บสํารอง การขนสง 
และการแจกจาย การใชประโยชนจากกาซธรรมชาติ เศรษฐศาสตรและการตลาดของกาซธรรมชาติ 
เทคโนโลยีและอนาคตของกาซธรรมชาติ 
เคาโครงรายวิชา     
1.   บทนํา  (1 ช่ัวโมง) 
2.   คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ  (3 ช่ัวโมง) 
3.   กระบวนการเกิดของกาซธรรมชาติ  (12 ช่ัวโมง) 
4.  การเก็บสํารอง การขนสง และการแจกจายกาซธรรมชาติ  (8 ช่ัวโมง) 
5.  การใชประโยชนจากกาซธรรมชาติ  (8 ช่ัวโมง) 
6.  เศรษฐศาสตรและการตลาดของกาซธรรมชาติ  (8 ช่ัวโมง) 
7.  เทคโนโลยีและอนาคตของกาซธรรมชาติ  (8 ช่ัวโมง) 
 
453649    Natural Gas Technology 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 

Properties of natural gas, Natural gas processing, Storage, Transmission and Distribution, 
Use of natural gas, Economic and marketing, Technology and outlook. 
Course Outline 
1.   Introduction  (1 hour) 
2.   Properties of natural gas  (3 hours) 
3.   Natural gas processing  (12 hours) 
4.   Storage, transmission, and distribution  (8 hours) 
5.   Use of natural gas  (8 hours) 
6.   Economic and marketing of natural gas  (8 hours) 
7.   Natural gas technology and outlook  (8 hours) 
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453650  เคร่ืองจักรกลไฟฟา 4(4-0-12) 
 (Electric Machinery) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

 วงจรแมเหล็ก  หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟา หมอแปลง โครงสรางเคร่ืองจักรกลไฟฟา  
เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรง  เคร่ืองจักกลซิงโครนัส  มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส  มอเตอรเหนี่ยวนํา
เฟสเดียว  มอเตอรแบบพิเศษ หลักการจัดการพลังงานในเคร่ืองจักรกลไฟฟา 
เคาโครงรายวิชา     
1.  วงจรแมเหล็ก  (4 ช่ัวโมง) 
2.  หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟา  (4 ช่ัวโมง) 
3.  หมอแปลง  (4 ช่ัวโมง) 
4.  โครงสรางเคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรง  (4 ช่ัวโมง) 
5.  เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง  (4 ช่ัวโมง) 
6.  มอเตอรไฟฟากระแสตรง  (4 ช่ัวโมง) 
7.  โครงสรางเคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสสลับ  (4 ช่ัวโมง) 
8.  เคร่ืองจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัส  (4 ช่ัวโมง) 
9.  มอเตอรเหนีย่วนําสามเฟส  (4 ช่ัวโมง) 
10.  มอเตอรเหนีย่วนําเฟสเดียว  (4 ช่ัวโมง) 
11.  มอเตอรแบบพิเศษ  (4 ช่ัวโมง) 
12.  หลักการจัดการพลังงานในเคร่ืองจักรกลไฟฟา  (4 ช่ัวโมง) 
 
453650 Electric Machinery  4(4-0-12) 
 Condition:  Consent of the School 
 Magnetic circuit, Principle of electromechanical energy conversion, Transformers,  Electrical 
machines construction, DC electrical machines, Synchronous machines, 3 phase induction motors, 
Single phase induction motors, Special motors, Principle of energy management in electrical machinery 
Course Outline 
1. Magnetic circuit  (4 hours)  
2. Principle of electromechanical energy conversion  (4 hours) 
3. Transformers  (4 hours) 
4. Construction of DC machines  (4 hours) 
5. DC Generators  (4 hours) 
6. DC Motors  (4 hours) 
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7. Construction of AC machines  (4 hours) 
8. Synchronous machines  (4 hours) 
9. 3 phase induction motors  (4 hours) 
10. Single phase induction motors  (4 hours) 
11. Special motors  (4 hours) 
12. Principle of energy management in electrical machinery  (4 hours) 
 
453651 หลักการของระบบไฟฟากําลัง 4(4-0-12) 
 (Principle of Electrical Power Systems) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 พื้นฐานระบบไฟฟากําลัง 3 เฟส  และระบบตอหนวยโรงจักรไฟฟา  ระบบสงและระบบจาย
กําลังงานไฟฟา  พารามิเตอร และแบบจําลองของระบบไฟฟากําลัง  การวิเคราะหความผิดพรองแบบ
สมมาตรและแบบไมสมมาตร  การคํานวณการไหลของกําลังงานไฟฟา  การจายโหลดอยางประหยัด  
เสถียรภาพช่ัวครูของระบบไฟฟากําลัง  ความเช่ือถือไดของระบบไฟฟากําลัง และการวางแผนเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน 
เคาโครงรายวิชา     
1.  พื้นฐานระบบไฟฟากําลัง 3 เฟส และระบบตอหนวย  (4 ช่ัวโมง) 
2.  โรงจักรไฟฟา  (4 ช่ัวโมง) 
3.  ระบบสงและระบบจายกําลังงานไฟฟา  (4 ช่ัวโมง) 
4. พารามิเตอร และแบบจําลองระบบไฟฟากําลัง  (4 ช่ัวโมง) 
5.  การวิเคราะหความผิดพรองแบบสมมาตร  (4 ช่ัวโมง) 
6.  การวิเคราะหความผิดพรองแบบไมสมมาตร  (4 ช่ัวโมง) 
7.  การคํานวณการไหลของกําลังงานไฟฟา    (4 ช่ัวโมง) 
8.  การจายโหลดอยางประหยัด    (4 ช่ัวโมง) 
9.  เสถียรภาพช่ัวครูของระบบไฟฟากําลัง    (4 ช่ัวโมง) 
10. ความเช่ือถือไดของระบบไฟฟากําลัง และการวางแผนเพื่อการประหยัดพลังงาน  (12 ช่ัวโมง) 
 

453651 Principle of  Electrical Power Systems 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 
 Principle of 3 phase power system and per unit system, Power plants, Transmission and 
Distribution systems, Parameters and power system modeling, Symmetrical and Unsymmetrical 
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Faults. Analysis, Load flow analysis, Economic dispatch, Power system stability, Power system 
reliability and Energy conservation planning. 
Course Outline 
1. Principle of 3 phase power system and per unit system  (4 hours)  
2. Power plants  (4 hours) 
3. Transmission and Distribution systems  (4 hours) 
4. Parameters and power system modeling  (4 hours) 
5. Symmetrical faults analysis  (4 hours) 
6. Unsymmetrical faults analysis  (4 hours) 
7. Load flow analysis    (4 hours) 
8. Economic dispatch    (4 hours) 
9. Power system stability    (4 hours) 
10. Power system reliability and Energy conservation planning  (12 hours) 
 
453670  โครงงานมหาบัณฑิต (7 หนวยกิต) 
  (Master Project) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
  โครงงานท่ีมีประโยชนและนาสนใจในวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 
 
453670 Master Project  (7 credits) 
  Condition:  Consent of the School 
  Projects of practical interest to energy management engineering. 
 
453680 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1 4(4-0-12) 
 (Special Topics in Energy Management Engineering I) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาในหัวขอพิเศษท่ีสาขาวิชาเห็นวาเหมาะสมและสําคัญท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี
วิศวกรรมพลังงาน 
 
453680 Special Topics in Energy Management Engineering I 4(4-0-12) 
 Condition:  Consent of the School 
 Study of special topics deemed appropriate and important to the current technology relevant  
to energy engineering. 
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453681 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2 4(4-0-12) 
 (Special Topics in Energy Management Engineering II) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาในหัวขอพิเศษท่ีสาขาวิชาเห็นวาเหมาะสมและสําคัญท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี
วิศวกรรมพลังงาน 
 
453681 Special Topics in Energy Management Engineering II 4(4-0-12) 
  Condition:  Consent of the School 
  Study of special topics deemed appropriate and important to the current technology relevant  
to energy engineering 
 
453700 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ก 2 (20 หนวยกิต) 
  (Master Thesis II) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 งานวิจัยตนฉบับเพื่อจัดเตรียมข้ึนเปนวิทยานิพนธมหาบัณฑิต ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
 
453700 Master Thesis II (20 credits) 
  Condition: Consent of the School 

 Original research work leading to the preparation of a master thesis in the partial fulfillment 
of the requirement for the master degree. 
 
453701 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ก 1 (45 หนวยกิต) 
  (Master Thesis I) 
 เงื่อนไข:  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 งานวิจัยตนฉบับเพื่อจัดเตรียมข้ึนเปนวิทยานิพนธมหาบัณฑิต ซ่ึงเปนงานท้ังหมดตามความ
ตองการของหลักสูตรมหาบัณฑิต  รับผูลงทะเบียนท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเทานั้น  
 
453701 Master Thesis I (45 credits) 
  Condition: Consent of the School 

 Original research work leading to the preparation of a master thesis in the fulfillment of the 
requirement for the master degree. Enrollees are bachelor degree holders. 
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18.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ไดมีการกําหนด
ระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรไวอยางชัดเจนตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 การจัดการและการบริหารหลักสูตรดําเนินการโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ภายใตรับการ
รับรองของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร เพื่อเปนเคร่ืองมือในการรักษามาตรฐานระดับการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและยืดหยุนรองรับตอความตองการของ
นักศึกษาในการพัฒนาตนเอง อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองในการศึกษาเพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ท้ังนี้ จะมีคณาจารยประจําหลักสูตรทํา
หนาท่ีเปนคณะกรรมการหลักสูตรทําหนาท่ีบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ ในการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตร โดยจะนําเสนอใหสภา
วิชาการของมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาใหความเห็นตอไป 
 มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานทรัพยากรสําหรับการเรียนการสอน ไมวาจะเปนเคร่ืองมือการ
ทําวิจัยท่ีทันสมัยของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนังสือ ตําราเรียน แหลงสืบคนขอมูล 
อาคารสถานท่ี และการเรียนการสอนท่ีสามารถบูรณาการองคความรูรวมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ เชน 
วิศวกรรมวัสดุศาสตร เคร่ืองกลและการผลิต เปนตน  โดยความพรอมทางดานทรัพยากรนี้จะไดรับการ
ประเมินโดยอาจารยผูสอน  และทางมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง  จึงทําให
เกิดการประกันคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องอยูเสมอ  ท้ังนี้ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
จัดหาทรัพยากรใหสอดคลองกับปริมาณการใชงานและความตองการของนักศึกษา  
 ดานคณาจารยผูสอนและบุคลากรที่เกี่ยวของในสายปฏิบัติงานนั้นมีความพรอมมาก เปนไป
ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย
ประจําและคณาจารยพิเศษท่ีจบการศึกษาในกลุมวิชาท่ีเปดสอน มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ
เพื่อใหการดูแลนักศึกษาเปนไปอยางใกลชิด มีระบบการแนะนําและสอนเพิ่มเติมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการเรียนเสริมเพิ่มเติมจากช่ัวโมงเรียนในหลักสูตร  นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการ
ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา ไมวาจะเปนรายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติ รายวิชาสัมมนา และ
รายวิชาโครงงานศึกษาทางวิศวกรรม โดยจัดใหนักศึกษาสามารถประเมินอาจารยผูสอนไดผานระบบ
ออนไลนภาคการศึกษาละหนึ่งคร้ัง รวมสามคร้ังตอป ผลการประเมินจะสะทอนถึงอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอน และจะนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการสอนใหมีความเหมาะสมตอไป 
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19.   การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน จัดใหมีการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยอยางสม่ําเสมอ อยางนอยทุก 5 ป ตาม
เกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และ
เกณฑของมหาวิทยาลัย  จากนั้นนําเสนอผลการประเมินใหสํานักวิชาเพ่ือขอปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหขอเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ เชน การประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษาในแตละปการศึกษา การปรับปรุงปจจัย เกณฑตัวช้ีวัดใหเหมาะสมและเปน
ปจจุบัน  ยกรางปจจัย และตัวช้ีวัด การประกันคุณภาพบัณฑิตศึกษา และการประกันคุณภาพการวิจัย   
นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีชวยในการกําหนดแนวทาง วางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑวิธีการควบคุณคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
เปนตน 
  อาจารยประจําหลักสูตรจะทําการประเมินหลักสูตร รวบรวมปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะจาก
อาจารยผูสอน นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย 
ยืดหยุน  รองรับตอการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด จากน้ันนําเสนอผลการ
ประเมินใหทางสาขาวิชา สํานักวิชาและมหาวิทยาลัยตามระบบของทางมหาวิทยาลัยและ สมศ. ตอไป 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
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   ภาคผนวก  ข 
 

คําส่ัง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551) 
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ประวัติคณาจารยประจําหลักสูตร 


