ความเป็นมาของหลักสูตร
การพัฒนาเทคโนโลยีในช่วงในอดีตที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้ให้ความสำคัญ ด้านเทคโนโลยีพลังงานเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ประเทศไทยมี อัตราการขยายตั วทางด้ าน
การใช้ พลั งงานอย่ างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพลังงานเชื้อเพลิง จึงส่งผลให้มีการ
ก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า เพิ่ มขึ้ น และนำเข้ า
พลั งงานเชื้ อ เพลิ งจากต่ างประเทศปี ล ะ
หลายล้านบาท
สำหรับแนวโน้มการใช้พลังงานเชื้อเพลิ ง
ในภาคอุ ตสาหกรรมจะสู งขึ้ นทุ กปี อั นเป็ น
เหตุ ให้ มี การพั ฒ นาและวิ จั ย ทางด้ า น
นวั ตกรรมของประเทศไทยมากยิ่ งขึ้ น
โดยเฉพาะในด้านของการประหยัดพลังงาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน
เป็นหลักสูตรที่มีปรั ชญา คื อ ผลิตมหาบัณฑิตที่ มีความรู้วิในวิชาการขั้ นสู ง
ด้ า นเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมพลั งงาน มี
ความสามารถในการปฏิบัติ งานและทำงาน
วิจัยในระดั บมาตรฐาน เป็ นผู้นำและเป็ น
นักพัฒนาที่สามารถสรรคIสร้างเทคโนโลยี
เหมาะสมตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
วิศวกรรมพลังงาน ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ ดังนี้
1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีทักษะกระบวนการค้นคว้าวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงาน
3. สามารถวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม
พลังงาน
4. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
5. มีทักษะการทำงานทั้งในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ร่วมทีมทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

6. มีทักษะการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมพลังงาน
7. มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน
8. สามารถใช้ นวัต กรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบ
ข้อมูล
9. สามารถนำเสนอหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยในระดับสากล
ข้อกำหนดของหลักสูตร
ผู ้ ที ่ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาในห ลั ก สู ต ร ต้ อ งเป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ กา รศึ ก ษา
ปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณฑิ ต วิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต ครุ ศ าสตร์
อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต อุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต เทคโนโลยี
บั ณฑิ ต
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ผู้เรียนในหลักสูตรจะได้ รับการพัฒนาการเรีย นรู้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ 1)
คุณธรรม จริ ยธรรม 2) ความรู้ 3) ทัก ษะทางปัญ ญา
4) ทั ก ษะ
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ 5) ทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ จัดการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์) โดยมี
ระยะเวลาการศึก ษา 2 ปี เป็น ระบบทวิภ าค โดย 1 ภาคการศึ กษา มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งหมวดดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต* 5 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
18 หน่วยกิต
วิชาเลือก
18 หน่วยกิต

แผน ข รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต* 5 หน่วยกิต
ค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
24 หน่วยกิต
วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
แผนการศึกษา (4 ภาคการศึกษา)
ชั้นปีที่
จำนวนหน่วยกิต
9
1
9
9
2
9
ในการพั ฒนาคุ ณลั กษณะพิเศษของนั กศึ กษา เพื่ อมี ความใฝ่ รู้ใ น
องค์ค วามรู้ และเทคโนโลยี ด้ านเทคโนโลยี วิศวกรรมพลั งงานที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง จึ งได้จัดรายวิชาบังคั บและวิชาเลือกไว้
ในหลักสูตร ดังนี้
➢ คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน
➢ ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน
➢ เทคโนโลยีวิศวกรรมไอน้ำขั้นสูง
➢ เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงานชีวมวล
➢ การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
➢ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
➢ การออกแบบระบบปรับอากาศ การทำความร้อน
และการระบายอากาศ
➢ การออกแบบระบบพลังงาน
➢ การนำความร้อนทิ้งกลับคืน
การประเมินผู้เรียน
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษา มี
คณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึ กษาของภาควิช า พิ จารณาความ
เหมาะสมของผลการเรี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า ด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
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สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้น ฐาน
❖ ห้องปฏิบัติการการปรับอากาศ
❖ ห้องปฏิบัติการการทำความเย็น
❖ ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล
❖ ห้องปฏิบัติการเทอร์โมไดนามิกส์
❖ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
❖ ห้อง Work shop
นอกจากห้องปฏิ บัติต่างๆ แล้วนั้น ทางมหาวิทยาลั ย ได้จัดให้มีการ
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ไร้สาย ไว้เพื่อสนับสนุน ทางด้านการศึกษาและ
การวิจัยให้กับผู้เรียน
จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร
ปีการศึกษา
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