หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
หลักสู ตรนานาชาติ
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสู ตรนานาชาติ)
Doctor of Engineering Program in Energy and Materials
Engineering (International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ)
ชื่อย่อ (ไทย):
วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Doctor of Engineering (Energy and Materials Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
D.Eng. (Energy and Materials Engineering)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แบบที่ 1.1 เรี ยนตลอดหลักสู ตร 48 หน่วยกิต
แบบที่ 2.1 เรี ยนตลอดหลักสู ตร 48 หน่วยกิต
แบบที่ 2.2 เรี ยนตลอดหลักสู ตร 72 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
แบบที่ 1.1 หลักสู ตร 3 ปี
แบบที่ 2.1 หลักสู ตร 3 ปี
แบบที่ 2.2 หลักสู ตร 4 ปี
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5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี และต้อง
ผ่านเกณฑ์ม าตรฐานความรู ้ ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จดั การเรี ยนการสอน
โดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ป ริ ญญาเพี ย งสาขาวิช าเดี ย ว คื อ วิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและวัสดุ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556

 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. .......

สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ ...11/2555.......... วันที่.....1 พฤศจิกายน 2555.........
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสู ตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 24 มกราคม2556
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ในปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8. 1 เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อในสถานประกอบการในตาแหน่งวิศวกรชั้นสู ง
8. 2 ผูส้ อนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับปริ ญญา
8. 3 ประกอบธุ รกิจของตนเองทางด้านวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
8. 4 นักวิจยั ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
8. 5 นักวิชาการในองค์กรต่างๆ
8. 6 ที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
8. 7 นักวิเคราะห์นโยบายและโครงการด้านวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
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9. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 นายวิรชัย โรยนริ นทร์ *

ตาแหน่ ง
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
Ph.D. (Mechanical Engineering)

สาเร็จจาก
Northumbria University,

ปี ที่จบ
2547

Newcastle, England
M.Sc. ( Mechanical Engineering) Northumbria University,

2542

Newcastle, England
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล)
2

3

นายสมหมาย ผิวสอาด

นายณฐภัทร พันธ์คง

ผูช้ ่วย
Ph.D. (Chemical Engineering)
ศาสตราจารย์
M.Eng. (Chemical Engineering)

อาจารย์

วท.บ. (เคมี)
Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2538

Osaka University, Osaka,
Japan
Osaka University, Osaka,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Kyoto University, Kyoto,
Japan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

2541
2538
2527
2553
2546
2542

* หมายเหตุ ประธานหลักสูตร

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี ความสาคัญเป็ น
อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีการผลิต
ทาให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรม
และธุ รกิ จขนาดกลางและย่อม ซึ่ ง ต้องการวิศ วกรที่ มี ค วามรู ้ ท้ งั ด้า นทฤษฏี และปฏิ บตั ิ ที่ ส ามารถ
ทางานได้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิ จสามารถท าได้จากการเร่ งพัฒนาความรู ้ การถ่ ายทอดความรู ้ และการปรั บใช้
เทคโนโลยี จ ากภายนอกเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพภาคการผลิ ต ภายในประเทศ ซึ่ งการพัฒ นาขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรื อยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และเตรี ยม
รับการเป็ นหนึ่งในประชาคมอาเซียน (Asian Economic Community) ใน พ.ศ. 2558
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สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมพลัง งานและวัส ดุ เป็ นศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เทคโนโลยี แ ละ
วิทยาศาสตร์ โดยตรง จึงเป็ นสาขาหนึ่ งที่ มีความสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จในภาคการผลิ ต
ทาให้ตอ้ งมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ดา้ นวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ กับสาขาอื่นๆ เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและทาให้ประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้าใน
ตลาดโลกได้
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สื บ เนื่ อ งจากการขยายตัว อย่า งต่ อ เนื่ อ งของภาคการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมและความ
ต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งความสาคัญของ
การพัฒนาเทคโนโลยีน้ นั ส่ งผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองที่เป็ น
รู ปธรรม การบริ หารจัดการทรัพยากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลภาวะและสิ่ งแวดล้อม
จากการผลิ ตพลังงาน การเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้า และการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
สิ่ งเหล่านี้ลว้ นมีผลต่อการมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน และเพื่อสร้างความมัน่ คงให้กบั ประชากร ชุ มชนและ
ธุ รกิ จ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม
รวมถึ งการมีคุณธรรม จริ ยธรรม จะช่วยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในรู ปแบบที่เหมาะสม
กับวิถีสังคมไทย รวมถึ งการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต (Life-long Learning) และการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อสอดรับการเข้าสู่ การเป็ นประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซี ยน
การเคลื่ อนที่ของนักวิจยั และวิศวกรในประเทศอาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศ ภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก และ
ระดับโลก
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาและเสริ มสร้ างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ จาเป็ นต้องมีการเรี ยนการสอนที่มีกระบวนการวิจยั เป็ นกระบวนการศึกษานา ซึ่ ง
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ น้ ี ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการผลิ ตบุคลากรที่มีความรู ้ ความชานาญทางสาขาวิชาพลังงานและ
วัสดุ เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เป็ นการสร้างศักยภาพให้ประเทศสามารถพึ่งพา
ตนเองทางเทคโนโลยี โดยเน้นการสร้ างองค์ความรู ้ใหม่ เทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิ ต การ
ปรับปรุ งคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์
หรื อบูรณาการเทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ได้อย่างหลากหลาย อาทิ ด้านพลังงาน
ทดแทน ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านวัสดุ และด้านชี ววิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร
และวัตถุ ดิบที่มีอยู่อย่างประสิ ทธิ ภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตเพื่อส่ งออก
และทดแทนการนาเข้า รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีท้ งั ทางสังคม วัฒนธรรม
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และสวัสดิภาพสิ่ งแวดล้อม โดยหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
และวัสดุ นี้ สามารถสร้ า งวิศวกรหรื อนักวิจยั ที่ มีค วามรู ้ และความสามารถในการทางานวิจยั ที่ มี
คุณภาพ เป็ นการยกระดับการศึกษาของชาติ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากร นักวิชาการอย่างมีคุณภาพ
ได้เอง และยังช่ วยส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเข้มแข็งด้านการ
พัฒนางานวิจยั และวิชาการ ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้ นาและกาหนดทิ ศทางความก้าวหน้า
ทางด้านวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ ยืน
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมพลัง งานและวัส ดุ เป็ น
หลัก สู ต รที่ มุ่ ง เน้ น การวิ จ ัย และการสร้ า งนวัต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ง นี้ เป็ นไปตามพัน ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รีในการจัดการศึ กษาวิชาชี พระดับอุ ดมศึ กษาบนพื้ นฐาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
กาลัง คนด้า นวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ หลัก สู ตรยังมี ก ารส่ งเสริ ม ความสาคัญของ
คุณธรรม จริ ยธรรมทั้งนี้ เพื่อให้ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมรวมถึงการทานุบารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัยฯ
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีเ้ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรี ยน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และการทาวิจยั ทางด้านวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ประกอบ
กับมีคุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็ นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตดุ ษฎีบณ
ั ฑิตให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาชี พ มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม
1.2.2 เพื่อผลิตดุษฎีบณั ฑิตให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ถ่องแท้ในองค์ความรู ้ระดับสู งและการวิจยั
ในสาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
1.2.3 เพื่อผลิตดุษฎีบณั ฑิตให้มีทกั ษะทางปั ญญา สามารถศึกษาค้นคว้าระดับสู งที่เกี่ยวข้องกับ
การสั ง เคราะห์ ท ฤษฎี แ ละการวิจ ัย ในสาขาวิช าที่ เกี่ ย วข้อง รวมถึ ง การสร้ า งองค์ค วามรู ้ และแปล
ความหมายขององค์ความรู ้ใหม่ทางการวิจยั ที่มีลกั ษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรื อการใช้ทฤษฎีและ
การวิจยั ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สาคัญต่อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
1.2.4 เพื่อผลิตดุษฎีบณั ฑิตให้มีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.2.5 เพื่ อ ผลิ ต ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ให้ มี ท ัก ษะเชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ มีแผนการ
พัฒนาปรับปรุ งดังรายละเอียดแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้ การพัฒนาปรับปรุ ง
ซึ่ งคาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเปิ ดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. ปรับปรุ งหลักสู ตร ให้มี
-ติดตามประเมินการใช้
-รายงานผลการติดตามและ
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
หลักสู ตรอย่างสม่าเสมอ
ประเมินหลักสู ตร
และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและข้อบังคับของ
สกอ.

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผูส้ อน

กลยุทธ์
-จัดหลักสู ตรให้มีรายวิชา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
-ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 5 ปี
-สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรี ยนการสอนเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งด้านวิชาการ
อาทิ การอบรม การ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถาน
ประกอบการ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
-หลักสู ตรเป็ นไปตามมาตรฐาน
และเกณฑ์ขอ้ บังคับของ สกอ.

-อาจารย์ผสู้ อนประจาหลักสู ตร
ทุกคนได้รับการสนับสนุนใน
การเข้ารับการอบรมหรื อ
พัฒนาตนเอง

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัด การศึ ก ษาเป็ นระบบทวิ ภ าค ข้อ ก าหนดต่ า งๆ เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิ ดภาคการศึ กษาฤดูร้อน ซึ่ งเป็ นภาคการศึ กษาที่ ไม่บงั คับ ใช้ระยะเวลา
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากันกับภาคการศึกษาปกติ
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
แบบ 1 แบบทาวิทยานิพนธ์ อย่างเดียว
แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต
1. สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิ ตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมอุ ตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
หรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้อ งในด้า นพลัง งานและวัส ดุ และคุ ณ ภาพของวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดับ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิตอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก และสาเร็ จปริ ญญาบัณฑิตด้วยผลการเรี ยนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสู ตร หรื อ
2. สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาวัสดุ เทคโนโลยีวสั ดุ เคมี
ประยุกต์ เคมี ฟิ สิ กส์ หรื อเทียบเท่า มีคุณภาพของวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตอยูใ่ นเกณฑ์ดี
มาก และและสาเร็ จปริ ญญาบัณฑิตด้วยผลการเรี ยนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่าเกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสู ตร
3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะ
ประกาศให้ท ราบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะอนุ ก รรมการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี
สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
แบบ 2 แบบลงเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต
1. สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิ ตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมอุ ตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
หรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้อ งในด้า นพลัง งานและวัส ดุ และคุ ณ ภาพของวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดับ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ผา่ น และสาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิ ตด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
ตามระบบคะแนน 4.00 แต้ม หรื อเทียบเท่า หรื อ
2. สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาวัสดุ เทคโนโลยีวสั ดุ เคมี
ประยุกต์ เคมี ฟิ สิ กส์ หรื อเทียบเท่า มีคุณภาพของวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์
ผ่านและสาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิ ตด้วยคะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ตามระบบคะแนน 4.00
แต้ม หรื อเทียบเท่า
3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้
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แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิต
1. ส าเร็ จ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ทางด้า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมอุ ตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงานและวัสดุ และสาเร็ จปริ ญญาบัณฑิตด้วยผลการเรี ยนที่มีแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในสาขาวิชาเดียวกับกับหลักสู ตร
2. สาเร็ จปริ ญญาบัณฑิ ตทางด้านวิทยาศาสตร์ ใ นสาขาวัสดุ เทคโนโลยีวสั ดุ เคมี
ประยุกต์ เคมี ฟิ สิ กส์ หรื อเทียบเท่า และสาเร็ จปริ ญญาบัณฑิตด้วยผลการเรี ยนที่มีแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในสาขาวิชาเดียวกับกับหลักสู ตร
3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศ ซึ่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะอนุ กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี
สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปั ญหาที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ น เนื่ องจากการปรั บตัวจากการเรี ย นในระดับปริ ญญาบัณฑิ ตและ
ปริ ญญามหาบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบที่แตกต่าง เนื้ อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่ ง
เป็ นส่ วนสนับสนุ นในการเรี ยนการสอนเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานสากล รายวิชาพื้นฐานเป็ นสิ่ งจาเป็ น
เพราะนัก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ที่ไ ม่ เพี ย งพอต่ อการมาต่ อยอดในระดับ ดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต ท าให้เกิ ดปั ญหา ใน
ระหว่างการเรี ยนการสอนภาคปกติท้ งั ตัวผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่ องดูแล ตักเตือน
ให้คาปรึ กษาแนะนา และการติดตามการเรี ยนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์
ผูส้ อน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งสามารถเข้าพบเพื่อขอคาแนะนาได้
2. จัดสอนเสริ มในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว
3. จัดกิจกรรมให้กบั นักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึ กษา และจัดกิจกรรมสอนเสริ ม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 หลักสู ตร 3 ปี (สาหรับผู้เข้ าเรี ยนในแผน แบบ 1.1 และ แบบ 2.1)
จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
จานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
รวม
คาดว่ าจะจบการศึกษา

5
5
-

5
5
10
-

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

2.5.2 หลักสู ตร 4 ปี (สาหรับผู้เข้ าเรี ยนในแผน แบบ 2.2)
จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
จานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่ าจะจบการศึกษา

2
2
-

2
2
4
-

2
2
2
6
-

2
2
2
2
8
2

2
2
2
2
8
2

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปี งบประมาณ
2556
2557
2558
2559
ค่าสนับสนุนการศึกษา
350,000
700,000
1,050,000 1,150,000

2560
1,150,000

ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

1,150,000
828,000
3,128,000

350,000
252,000
952,000

700,000
504,000
1,904,000

1,050,000
756,000
2,856,000

1,150,000
828,000
3,128,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)

2556

2557

ปี งบประมาณ
2558

2559

2560

180,000 180,000 180,000
400,000 800,000 1,200,000
180,000 360,000 540,000
760,000 1,340,000 1,920,000

180,000 180,000
1,300,000 1,300,000

200,000 400,000 600,000
200,000 400,000 600,000
960,000 1,740,000 2,520,000

650,000 650,000
650,000 650,000
2,720,000 2,720,000

600,000 600,000
2,080,000 2,080,000

ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

7

137,143

14

124,285

21

120,000

23

118,261

23

118,261

*หมายเหตุ จานวนนักศึกษารวมหลักสู ตร ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 123,590 บาทต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึ กษาที่เคยศึ กษาในสถาบันอุ ดมศึ กษาอื่ นมาก่ อน เมื่ อเข้าศึ กษาในหลักสู ตรนี้ สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิ ตได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสู ตร
แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสู ตร
แบบ 2.2 รวมตลอดหลักสู ตร

48
48
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้ างของหลักสู ตร
แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
แบบ 1.1 (สาหรับผูส้ าเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตตามข้อกาหนดในข้อ 2.2)
1. หมวดวิชาบังคับ
หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต
1.2 วิชาบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)
1
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
แบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่มีการลงเรี ยนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ ซึ่ งแบ่งออกได้
เป็ น 2 แผนการศึกษา คือ
แบบ 2.1 (สาหรับผูส้ าเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตตามข้อกาหนดในข้อ 2.2)
1. หมวดวิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
6
หน่วยกิต
1.2 วิชาบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)
1
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
แบบ 2.2 (สาหรับผูส้ าเร็ จปริ ญญาบัณฑิตตามข้อกาหนดในข้อ 2.2)
1. หมวดวิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)
9
หน่วยกิต
1.2 วิชาบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)
1
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
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หมายเหตุ
1. การรับนักศึกษาให้เข้าศึกษาในแบบใด อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2. สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาแบบ 1.1 หลักสู ตรอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรม
ทางวิชาการอื่น ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการทาวิทยานิ พนธ์ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผคู้ วบคุม
วิทยานิพนธ์หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร โดยไม่นบั หน่วยกิต ประเมินผลเป็ น ผ่าน หรื อ ไม่
ผ่าน (Satisfy/Unsatisfy, S/U)
3. คาอธิบายและเหตุผลประกอบอื่นๆ
(ก) วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก (Doctoral Thesis)
วิช านี้ เป็ นวิช าบัง คับ ซึ่ ง เน้นถึ งการท าวิจยั เชิ ง ความคิ ดริ เริ่ มและค้นพบ
วิชาการใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีมาตรฐานทางวิชาการระดับ
สากล วิชานี้จะไม่นาหน่วยกิตมารวมในการคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย การลงทะเบียนในแต่ละภาค
การศึ ก ษาให้ อ ยู่ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารย์ผูค้ วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ การเสนอหัว ข้อ และเค้า โครง
วิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิ พนธ์ข้ นั สุ ดท้าย ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
(ข) การกาหนดภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Requirement)
นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ หรื อภาษาต่างประเทศตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว่ า ด้ ว ยเกณฑ์ ม าตรฐานความรู้ ภ าษาอัง กฤษระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ในขณะมีสภาพเป็ นนักศึกษาสามัญ
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3.1.3 รหัสวิชาและรายวิชา
1. ความหมายของรหัสวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชาในหลักสู ตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่ งจาแนกตาม
แผนภูมิต่อไปนี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในหมวดวิชา
XX–X X X –X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ตาแหน่งที่
2. ตาแหน่งที่
3. ตาแหน่งที่
4. ตาแหน่งที่
5. ตาแหน่งที่
6. ตาแหน่งที่

1–2
3
4
5
6
7-8

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในหมวดวิชา

2. ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชัว่ โมงการศึกษาทฤษฎี
ชัว่ โมงการศึกษาปฏิบตั ิ

ชัว่ โมงการศึกษานอกเวลา

X (X - X - X)
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3. รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
สาหรับนักศึกษาที่ศึกษา แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนในหมวด
วิชาบังคับให้ครบอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
04-010-801
04-010-802
04-010-803
04-010-804
04-010-805

สัมมนาระดับปริ ญญาเอก*
Doctoral Seminar
ระเบียบวิธีวจิ ยั **
Research Methodology
การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและวัสดุที่ยงั่ ยืน
Sustainable Development of Energy and Materials Technology
เทคนิคการหาค่าความเหมาะสมที่สุดในระบบพลังงาน
Optimization Technique in Energy System
วัสดุสาหรับพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
Materials for Energy and Environment

1(0-3-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

* สาหรับผูเ้ ข้าศึ กษาแบบ 1.1 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ต้องลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชานี้ โดยไม่นับ
หน่วยกิตและประเมินผลเป็ น S หรื อ U
** สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาแบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานี้

2. หมวดวิชาเลือก
สาหรับนักศึกษาที่ศึกษา แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ให้ครบอย่างน้อย 6 หน่วยกิต และ 15 หน่วยกิต ตามลาดับ ตามหมวดวิชาเลือกของแต่ละกลุ่มวิจยั และ
นักศึ กษาสามารถเลื อกเรี ยนรายวิชาข้ามกลุ่มวิจยั ได้โดยขึ้ นอยู่กบั ดุ จพินิจของคณะกรรมการประจา
หลักสู ตร จากกลุ่มวิชาเลือกดังนี้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
04-011-801 การผลิตไฟฟ้ าแบบกระจาย
Distributed Generation
04-011-802 การออกแบบระบบไฟฟ้ าและการดาเนินการ
Power System Design and Operation
04-011-803 เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
04-011-804 พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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04-011-805
04-011-806
04-011-807
04-011-808
04-011-809
04-011-810
04-011-811
04-011-812
04-011-813

พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์
Solar Thermal Energy
เทคโนโลยีพลังงานลม
Wind Energy Technology
เทคโนโลยีชีวมวล
Biomass Technology
แบบจาลองเศรษฐศาสตร์พลังงานและการวิเคราะห์นโยบาย
Energy Economic Modeling and Policy Analysis
เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
Fuels and Combustion
ระบบสะสมพลังงาน
Energy Storage System
การออกแบบวิศวกรรมเชิงระบบ
System Engineering Design
ยุทธศาสตร์ การคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
Creative Thinking and Problem Solving Strategy
หัวข้อประยุกต์ทางด้านพลังงาน
Advanced Topic in Energy

กลุ่มวิชาวิศวกรรมวัสดุ
04-012-801 การวิเคราะห์วสั ดุข้ นั สู ง
Analysis of Advanced Materials
04-012-802 วัสดุสาหรับเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิ ทธิภาพ
Materials for Energy Efficient Technology
04-012-803 การสังเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์
Synthesis and Chemical Reactions of Polymer
04-012-804 สมบัติดา้ นการใช้งานของวัสดุ
Functional Properties of Materials
04-012-805 วัสดุพอลิเมอร์ และการขึ้นรู ป
Polymer Materials and Processing
04-012-806 โลหะวิทยาและการขึ้นรู ปโลหะ
Metallurgical and Processing

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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04-012-807
04-012-808
04-012-809
04-012-810

เซรามิกและการขึ้นรู ปเซรามิก
Ceramic and Processing
ยางและการขึ้นรู ปยาง
Rubber and Processing
วัสดุนาโนสาหรับพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
Nanomaterials for Energy and Environment
หัวข้อประยุกต์ทางด้านวัสดุ
Advanced Topic in Materials Science

3. วิทยานิพนธ์
โดยรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกมีรายละเอียดดังนี้
04-010-806 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับนักศึกษาแบบ 1.1
Doctoral Thesis for Student Type 1.1
04-010-807 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับนักศึกษาแบบ 2.1
Doctoral Thesis for Student Type 2.1
04-010-808 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับนักศึกษาแบบ 2.2
Doctoral Thesis for Student Type 2.2

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

48(0-0-96)
36(0-0-72)
48(0-0-96)
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3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 1 เป็ นแบบการศึกษาที่เน้นการทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
แบบ 1.1 (สาหรับผูส้ าเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต)
ปี ที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
04-010-701 สัมมนาระดับปริ ญญาเอก
04-010-706 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
นักศึกษาแบบ 1.1
รวม

หน่วยกิต
1
8

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบตั ิ
3
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
9
16

9

0

3

25

ปี ที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2
04-010-706 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
นักศึกษาแบบ 1.1
รวม

หน่วยกิต
8

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
16

8

0

0

16

ปี ที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
04-010-706 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
8
นักศึกษาแบบที่ 1.1
รวม
8

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
16

0

0

16

ปี ที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
04-010-706 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
8
นักศึกษาแบบที่ 1.1
รวม
8

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
16

0

0

16

ปี ที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
04-010-706 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
8
นักศึกษาแบบที่ 1.1
รวม
8

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
16

0

0

16

ปี ที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
04-010-706 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
8
นักศึกษาแบบที่ 1.1
รวม
8

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
16

0

0

16

รวมรายวิชาทีน่ ับหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

48

หน่ วยกิต

หมายเหตุ : จานวนหน่วยกิตวิชาวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอก ที่ทาการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์
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แบบ 2 เป็ นแบบการศึกษาที่มีการลงเรี ยนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
แบบ 2.1 (สาหรับผูส้ าเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต)
ปี ที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
04-010-701 สัมมนาระดับปริ ญญาเอก
04-010-703 การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและ
วัสดุที่ยงั่ ยืน
04-010-xxx วิชาในหมวดวิชาบังคับ
รวม

หน่วยกิต
1
3

ทฤษฎี
0
3

ปฏิบตั ิ
3
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
9
9

3
7

3
6

0
3

9
27

ปี ที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2
04-01x-xxx วิชาในหมวดวิชาเลือก
04-01x-xxx วิชาในหมวดวิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3
3
6

ทฤษฎี
3
3
6

ปฏิบตั ิ
0
0
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
9
9
18

ปี ที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
04-010-707 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
6
นักศึกษาแบบที่ 2.1
รวม
6

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
12

0

0

12

ปี ที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
04-010-707 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
6
นักศึกษาแบบที่ 2.1
รวม
6

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
12

0

0

12

ปี ที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
04-010-707 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
12
นักศึกษาแบบที่ 2.1
รวม
12

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
24

0

0

24

ปี ที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
04-010-707 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
12
นักศึกษาแบบที่ 2.1
รวม
12

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
24

0

0

24

รวมรายวิชาทีน่ ับหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

48

หน่ วยกิต
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แบบ 2.2 (สาหรับผูส้ าเร็ จปริ ญญาบัณฑิต)
หน่วยกิต
1
3
3

ทฤษฎี
0
3
3

ปฏิบตั ิ
3
0
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
9
9
9

3
10

3
9

0
3

9
36

หน่วยกิต
3
3
3
9

ทฤษฎี
3
3
3
9

ปฏิบตั ิ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
9
9
9
27

ปี ที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
04-01x-xxx วิชาเลือก
3
04-01x-xxx วิชาเลือก
3
04-010-708 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
6
นักศึกษาแบบที่ 2.2
รวม
12

ทฤษฎี
3
3
0

ปฏิบตั ิ
0
0
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
9
9
12

6

0

30

ปี ที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
04-010-708 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
6
นักศึกษาแบบที่ 2.2
รวม
9

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
12

3

0

21

ปี ที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
04-010-708 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
6
นักศึกษาแบบที่ 2.2
รวม
6

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
12

0

0

12

ปี ที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
04-010-708 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
6
นักศึกษาแบบที่ 2.2
รวม
6

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
12

0

0

12

04-010-701
04-010-702
04-010-703
04-010-xxx

ปี ที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนาระดับปริ ญญาเอก
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและ
วัสดุที่ยงั่ ยืน
วิชาในหมวดวิชาบังคับ
รวม

ปี ที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2
04-01x-xxx วิชาเลือก
04-01x-xxx วิชาเลือก
04-01x-xxx วิชาเลือก
รวม

21
ปี ที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
04-010-708 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
12
นักศึกษาแบบที่ 2.2
รวม
12

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
24

0

0

24

ปี ที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
04-010-708 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
12
นักศึกษาแบบที่ 2.2
รวม
12

ทฤษฎี
0

ปฏิบตั ิ
0

ศึกษาด้วยตัวเอง
24

0

0

24

รวมรายวิชาทีน่ ับหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

72

หน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
04-010-801 สั มมนาระดับปริญญาเอก
1(0-3-9)
Doctoral Seminar
การท างานวิจยั โดยเน้นค้นคว้าข้อมูล จากบทความหรื อวารสารการวิจยั และ
เทคนิ คการเขี ยนและการนาเสนองานวิจยั นักศึกษาจะต้องทางานอย่างอิ สระ
ทางด้า นความคิ ด มี การท างานเป็ นกลุ่ มกับนักศึ กษา นัก วิจยั และนักวิชาการ
ภายนอก เพื่อเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการแลกเปลี่ยนความคิดและคาแนะนาต่างๆ
The objective is to enhance student’s capabilities in extracting main points
from technical papers and reports, as well as writing skills and oral
presentation skills students will be required to work independently, as well as
to interact with other students, researchers and academic staff as part of a
process of exchange of ideas and information
04-010-802

ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(3-0-9)
Research Methodology
ตรรกศาสตร์ กบั การวิจยั การตั้งคาถามวิจยั การวิจยั ประเภทต่างๆ ระเบียบวิธี
วิจยั สถิติเชิ งพรรณนา สถิติเชิ งอนุ มาน ประชากร การเลือกตัวอย่างและขนาด
ตัวอย่าง อคติในการวิจยั และ อ่านงานวิจยั อย่างมีวจิ ารณญาณ
Logic, research question, research design, research methodology, descriptive
statistics, inferential statistics, sampling, sample size, error and bias and
critical appraisal

04-012-803
04-010-803

การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและวัสดุทยี่ งั่ ยืน
3(3-0-9)
Sustainable Development of Energy and Materials
Technology
เทคโนโลยีท างด้า นพลัง งานและวัส ดุ ส มัย ใหม่ สถานการณ์ พ ลัง งาน แหล่ ง
พลังงานหลักและแหล่ งพลังงานส ารอง ความต้องการด้านพลังงานและวัสดุ การ
ประยุกต์ใช้พลังงานและวัสดุ แนวทางการวิจยั ด้านเทคโนโลยีพลังงานและวัสดุเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Modern energy and materials technology, energy situation, primary and
secondary energy sources, energy and materials demand side, applications of
energy and materials science, research strategy of sustainable development for
energy and materials technology

23
04-012-804
04-010-804

เทคนิ ค การหาค่ าความเหมาะสมที่ สุ ดในระบบพลั ง งาน
3(3-0-9)
Optimization Technique in Energy System
หลักการหาค่าเหมาะสมที่สุดของระบบไฟฟ้ ากาลังและพลังงาน การควบคุ ม
แบบเวลาจริ งในระบบไฟฟ้ าและพลังงาน การจัดสรรกาลังการผลิ ต การจ่าย
โหลดอย่างประหยัด การไหลของกาลังไฟฟ้ าและพลังงานที่เหมาะสมที่สุด การ
ประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริ ยะในระบบไฟฟ้ ากาลังและพลังงาน
Concepts of power and energy system optimization, real time control of
power and energy systems, unit commitment, economic dispatch, optimal
power flow, security contingency analysis, AI applications

04-010-805
04-012-805

วัสดุสาหรับพลังงานและสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-9)
Materials for Energy and Environment
หลักการจาแนกวัสดุ ต่างๆ ซึ่ งรวมถึ ง พอลิ เมอร์ พลาสติก ยาง โลหะ เซรามิ ก
และวัสดุผสม สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้ า
สมบัติทางแสง และสมบัติทางความร้ อน ของวัสดุ ต่างๆ การเลื อกใช้วสั ดุ ให้
เหมาะสมในงานพลัง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ว ัส ดุ ใ น
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
Principles of materials classification, polymer, plastic rubber, metal, ceramic
and composite, chemical, physical, mechanical, electrical, optical, thermal
properties of materials, material selection for energy and environmental
applications and the application of material in energy and environmental
technology
3(3-0-9)

04-011-801

การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
3(3-0-9)
Distributed Generation
การผลิตไฟฟ้ าแบบกระจาย ความต้องการพลังงานไฟฟ้ า การวิเคราะห์ความ
น่าเชื่ อถื อ เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบแก๊ชเทอร์ ไบน์ เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบเชลล์
เชื้ อเพลิ ง เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน การวิเคราะห์ราคาการผลิ ต
ไฟฟ้ า และเทคนิคการเชื่อมโยงไฟฟ้ าเข้ากริ ด
Rural electrification, distributed generation, demand for electric power,
reliability evaluation, gas turbine powered distributed generators, fuel cell
powered distributed generators, renewable resources distributed generators,
distributed generation cost analysis, and grid interconnection option

24
04-011-802

04-011-803

การออกแบบระบบไฟฟ้าและการดาเนินการ
3(3-0-9)
Power System Design and Operation
การวางแผนระบบไฟฟ้ ากาลัง หลักการปฏิบตั ิการและการออกแบบระบบไฟฟ้ า
การป้ องกันระบบ การควบคุ มกาลังการผลิ ตโดยอัตโนมัติ การติ ดต่อสื่ อสาร
และสังเกตการณ์ระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์
Planning of power systems, design and operating criteria, system protection,
automatic generation control, computer aided systems monitoring and
communication, computer laboratory sessions on use of application software
and sample system studies
เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-9)
Energy Technology
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับสถานการณ์ พลังงาน แหล่งพลังงานหลักและแหล่งพลังงาน
สารอง ความต้องการด้านพลังงาน การอนุ รักษ์พลังงาน ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ
โรงไฟฟ้ าพลังนิวเคลียร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานจากโฟโตโวล
ตาอิก พลังงานลม เซลล์เชื้ อเพลิ ง พลังงานจากการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
ระบบจ่ายพลังงานในอนาคต
Introduction to demand and resources, energy situation, primary and
secondary energy sources, explanation of energy reservation, introduction to
nuclear power plants, renewable energy technologies such as photovoltaic
energy and wind energy, energy usage of municipal waste, fuel cells, future
energy supplying systems
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04-011-804

04-011-805

พลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0-9)
Solar Energy
คาจากัดความ การกระจายแสง สเปคตรัม พลังงาน การแผ่รังสี ในชั้นบรรยากาศ การ
เปลี่ยนรู ปพลังงานแสง-ความร้อน แสง-ไฟฟ้ า และแสง-เคมี กลไกการสู ญเสี ยจากการ
แผ่รังสี ที่ใช้อธิ บายการส่ งถ่ายความร้อน หลักการพื้นฐานของการรวมกาลังจากการ
แผ่รังสี แสงอาทิตย์ ตัวรวมกาลังและตัวสะสมกาลังแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
งานเบื้องต้น พลังงานความร้อนจากระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีดา้ นการ
ผลิ ตกาลังไฟฟ้ าด้วยความร้ อนจากแสงอาทิตย์ กระบวนการเชื่ อมต่อกับระบบที่
เหมาะสม วิธีจดั เก็บพลังงานความร้อน การลงทุนที่เหมาะสม
Definition, luminance dispersion, spectrums, energies and radiation transport
in atmosphere, photo-thermal photo-electrical and photo-chemical conversions,
loss from radiation to explain heat transfer, principles of concentration from
solar radiation and different concentrator and collector, different utilization
possibility, thermal energies from different temperature level, solar thermal
power generation with different technologies, optimal interconnection in different
processes, thermal energy storage, investment optimization
พลังงานความร้ อนแสงอาทิตย์
3(3-0-9)
Solar Thermal Energy
หลักการเกี่ ยวกับพลังงานแสงอาทิ ตย์ การประเมิ นศักยภาพและการดาเนิ นการ
เกี่ ย วกับ ข้อมู ลพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีและแนวโน้มของระบบที่ ใ ช้
พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ การกักเก็บและการใช้ประโยชน์พลังงานความ
ร้อนแสงอาทิตย์ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกายภาพและการออกแบบระบบความ
ร้ อนแสงอาทิ ตย์ การวิเคราะห์ การถ่ ายโอนความร้ อนในระบบผลิ ตของเหลว
ร้อนและอากาศร้อนพลังแสงอาทิตย์ คุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมสาหรับตัว
กักเก็บความร้ อนแสงอาทิตย์ การกักเก็บความร้ อนและความเย็น แบบจาลอง
เชิงคณิ ตศาสตร์ของระบบความร้อนแสงอาทิตย์
Introduction to solar energy, solar energy potential and data processing,
overview of solar thermal technologies and trends, solar thermal energy
collection and utilization, introduction to physics and design of solar thermal
systems, heat transfer analysis of solar liquid/air heating systems, properties
of suitable materials for solar thermal collectors, thermal and cool storages,
mathematical models of solar thermal system

26
04-011-806

04-011-807

เทคโนโลยีพลังงานลม
3(3-0-9)
Wind Energy Technology
สถานการณ์ ข องพลัง งานลม แนวโน้ม การใช้พ ลัง งานลมในอนาคต การ
ประเมินความเป็ นไปได้ในการใช้พลังงานลม การออกแบบกังหันลม วิธีการ
เปลี่ ย นพลั ง งานจากลมเป็ นพลั ง งานไฟฟ้ าโดยเครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ าแบบ
ซิ งโครนัสและระบบเหนี่ ยวนา การควบคุมความเร็ วของกังหันลม การทดสอบ
การท างานของกัง หันลม เครื่ องมื อในการทดสอบกัง หันลม การต่ อเข้า กับ
ระบบไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า ประสิ ทธิ ภาพของพลังงานไฟฟ้ า ระบบเทคโนโลยี
ฟาร์ มกังหันลม มาตรฐานของกังหันลม เศรษฐศาสตร์ ของระบบพลังงานลม
พลังงานลมกับสิ่ งแวดล้อม
Status, evaluation and energy potential of wind technology, wind turbine
location approaches, optimum design of wind turbine blades, electrical
conversion systems, synchronous and induction generators, constant and
variable speed systems, aerodynamic power control (stall, pitch, yaw), control
strategies, design of wind turbines, performance testing and modeling, field
testing instrumentation, wind farm technology issues, electrical integration,
power quality, international standards and certification, economics, trends and
environmental effects of wind turbines
เทคโนโลยีชีวมวล
3(3-0-9)
Biomass Technology
เทคโนโลยี ชี ว มวล การเปลี่ ย นเคมี อุ ณ ศาสตร์ ข องชี ว มวล ไพโรไลซิ ส
แก๊ ซ ซิ ฟิ เคชั่ น และการเผาไหม้ การเปลี่ ย นไบโอโลจิ ค อลของชี ว มวล
การผลิตไบโอแก๊ซและการผลิตเอทานอล เดนซิ ฟิเคชัน่ ของชี วมวล ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
Biomass technology, thermochemical conversion of biomass, pyrolysis,
gasification and combustion, biological conversion of biomass, biogas
production and ethanol production, densification of biomass; environmental
impacts
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04-011-808

04-011-809

แบบจาลองเศรษฐศาสตร์ พลังงานและการวิเคราะห์ นโยบาย
3(3-0-9)
Energy Economic Modeling and Policy Analysis
การหาแบบจาลองและรู ปแบบ หลักการเศรษฐศาสตร์ มหภาค การวิเคราะห์
ด้า นเข้า ด้า นออก การรวมกันของพลัง งาน การวิเคราะห์ การแยกแฟกเตอร์
เทคนิ ค การหาค่ า ความเหมาะสมทางคณิ ณศาสตร์ ส าหรั บ รู ป แบบพลัง งาน
แบบจ าลองโครงข่ า ย รู ป แบบเศรษฐศาสตร์ พ ลัง งาน และ ผลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้อม การประยุกต์แบบจาลองในการประเมิ นค่ าเทคโนโลยีพ ลัง งาน
ประเมินค่าแหล่งกาเนิดพลังงานทางเลือกและวิเคราะห์นโยบายสิ่ งแวดล้อม
Models and modeling approaches; macroeconomic concepts, input-output
analysis, energy aggregation, factor decomposition analysis, mathematical
optimization techniques for energy modeling, network models, modeling
energy-economic and environmental interactions, model applications in
energy technology assessment, alternative energy resource assessment and
energy and environmental policy analysis
เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
3(3-0-9)
Fuels and Combustion
การเผาไหม้ หลักอุณหพลศาสตร์ เชิ งเคมีของการเผาไหม้ คุณสมบัติและการ
แบ่งประเภทของเชื้อเพลิง ส่ วนผสมรู ปแบบต่างๆ ของสารตั้งต้น ตัวทาปฏิกิริยา
และผลิ ตภัณฑ์ของการเผาไหม้ เปลวไฟแบบผสมก่อนและแบบแพร่ กระจาย
การจุ ดไฟ ความเร็ ว เปลวไฟ และการดับ การเผาไหม้เชื้ อเพลิ ง เหลวและ
เชื้ อเพลิงแข็ง การเกิดสารมลพิษและการควบคุ ม ประสิ ทธิ ภาพเตาเผา ระบบ
เตาเผาแบบประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
Combustion fundamental, thermochemistry of combustion, properties and
classification of fuels, reactant oxidant and product mixtures, premixed and
diffusion flames, ignition, flame speed and extinction, combustion of liquid
and solid fuels, pollutant formation and control, combustor efficiency, energy
saving and low emission combustion systems

28
04-011-810

ระบบสะสมพลังงาน
3(3-0-9)
Energy Storage System
ระบบสะสมพลังงาน การออกแบบและสร้างระบบสะสมพลังงานหลักและระบบสะสม
พลังงานสารอง สมการทางคณิ ตศาสตร์ และแบบจาลองของแบตเตอรี่ เซลล์เชื้ อเพลิ ง
SMES การประยุกต์ใช้ระบบสะสมพลังงานกับแห่ งพลังงานทางเลือก และระบบไฟฟ้ า
ขนาดใหญ่
Energy storage system, design and construction of main energy storage
system and standby energy storage system, mathematical model of battery,
fuel cell, SMES, application of energy storage system in alternation energy
source and grid system

04-011-811

การออกแบบวิศวกรรมเชิงระบบ
3(3-0-9)
System Engineering Design
กระบวนการออกแบบวิ ศ วกรรมเชิ งระบบ วัฎ จั ก รชี วิ ต ของระบบ
การวิเคราะห์ภาพรวมการทางานของระบบ โครงสร้างความต้องการ รู ปแบบ
ข้อกาหนด การพัฒนาด้านสถาปั ตยกรรม การพัฒนาด้านกายภาพ การพัฒนา
ด้านกระบวนการทางาน การออกแบบการเชื่ อมต่อระบบ การบูรณาการระบบ
ต่างๆ การพิสูจน์ระบบ การตรวจสอบระบบ การยอมรับระบบ
Systems engineering design process, system life cycle, operational phase
analysis, requirement hierarchy, specification type, functional architecture
development, physical architecture development, operational architecture
development, interface design process, system integration, system
verification, system validation, system acceptance

29
04-011-812

ยุทธศาสตร์ การคิดและแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
3(3-0-9)
Creative Thinking and Problem Solving Strategy
รู ปแบบการคิด เทคนิ คการคิด อุปสรรคของการคิด ยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ การนิ ยามปั ญหา การสร้างทางเลือกของคาตอบ การวิเคราะห์
สถานการณ์ แ ละปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น การประเมิ น อย่ า งสร้ า งสรรค์
การตัด สิ น ใจอย่ า งชาญฉลาด การน าค าตอบไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
Thinking model, thinking technique, mental barrier, creative problem-solving
strategy, problem definition, solution generation, situation and potential
problem analysis, creative evaluation, intelligent decision, effective solution
implementation

04-011-813

หัวข้ อประยุกต์ ทางด้ านพลังงาน
3(3-0-9)
Advanced Topic in Energy
การศึ ก ษาหั ว ข้อ ที่ น่ า สนใจและเป็ นเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในปั จ จุ บ ัน ทางด้า น
พลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงานและโรงไฟฟ้ ารู ปแบบใหม่
Study of currently interesting and innovation topics in energy technology,
new technologies in energy production and electrical power plant

04-012-801

การวิเคราะห์ วสั ดุข้ ันสู ง
3(3-0-9)
Analysis of Advanced Materials
หลักการและเทคนิ คของการวิเคราะห์โดยเครื่ องมือขั้นสู ง หลักเบื้ องต้นของ
เครื่ องมือวิเคราะห์ข้ นั สู ง ได้แก่ เอกซ์พีเอส เออีเอส ทีอีเอ็ม เอกซ์อาร์ ดี เอ็นเอ็ม
อาร์ ดี เอ็มเอ เป็ นต้น การนาวิธีก ารวิเคราะห์ โดยใช้เครื่ องมื อขั้นสู ง มาใช้ใ น
งานวิจยั
Principles and techniques of advanced instrumental analysis, introductory
principles of advanced instruments based on microscopy, chemical, physical,
structural and thermal techniques for example XPS, AES, TEM, XRD, NMR,
DMA, application of these advanced instrumental analysis to the research

30

04-012-802
04-012-805

วัสดุสาหรับเทคโนโลยีพลังงานทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
3(3-0-9)
Materials for Energy Efficient Technology
เทคโนโลยี พ ลัง งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสมบัติ ข องวัส ดุ ที่ เ หมาะสมกับ
เทคโนโลยีเหล่านั้น เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้างทักษะด้านการนาวัสดุชนิ ดต่างๆ
ไปใช้ง านในระบบพลัง งานต่ า งๆ เช่ น พลัง งานแสงแดด พลัง งานงานลม
พลังงานชีวภาพ พลังงานไฮโดรเจน พลังงานนิ วเคลียร์ อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
โดยคานึ งถึ ง การใช้งานที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ใช้ง านได้จริ ง และเกิ ดความ
เสี่ ยงน้อยที่สุด
Energy efficient technologies, and the materials properties that enable them to
develop a knowledge and skills in the application of materials in energy
systems, to maximize system efficiencies and plant availabilities whilst
minimizing the risks of system failures

04-012-806
04-012-803

การสั งเคราะห์ และปฏิกริ ิยาเคมีของพอลิเมอร์
3(3-0-9)
Synthesis and Chemical Reactions of Polymer
ปฏิ กิริยาการสัง เคราะห์ พ อลิ เมอร์ กลไกและจลศาสตร์ ของการสังเคราะห์
พอลิ เมอร์ กระบวนการสังเคราะห์ พอลิ เมอร์ ในอุ ตสาหกรรม ปฏิ กิริยาเคมี ที่
สาคัญของพอลิเมอร์ สภาวะในการสังเคราะห์พลาสติกวิศวกรรม และงานวิจยั
ทางด้านการสังเคราะห์พอลิเมอร์ ชนิดใหม่ดา้ นพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
Polymerization reactions, mechanisms and kinetics, industrial polymerization
processes, reactions of polymers, conditions for engineering plastic synthesis
and the synthesis of new polymer research for energy and environmental
applications
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04-012-807
04-012-804

สมบัติด้านการใช้ งานของวัสดุ
3(3-0-9)
Functional Properties of Materials
สมบัติทางความร้อน การนาไฟฟ้ าของอิออนและโปรตรอน และสมบัติทางแสง
รวมถึ ง สี กริ ย าของวัส ดุ ท างคลื่ น เลเซอร์ แ ละออฟโตอิ เ ล็ ก โทรนิ ก ส์ วัส ดุ
ไดอิเล็กตริ ก รวมถึ งเฟอโรอิเล็กโทรนิ กส์ เปี ยร์ โซอิเล็กโทรนิ กส์ และไพโรอิ
เล็กโทรนิกส์ สมบัติทางแม่เหล็ก การนาไฟฟ้ ายิ่งยวดที่อุณหภูมิสูง วัสดุที่จดจา
รู ปร่ าง เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมี
โครงสร้างผลึก และโครงสร้างระดับไมโคร
Thermal properties, electrical (ionic and polaron) conduction and optical
properties, including of color, interaction of light wave materials, lasers and
optoelectronics, dielectric materials including ferroelectronics, piezoelectrics
and pyroelectronics, magnetic properties, high temperature superconductivity,
shape memory materials, focus on the relations between physical properties
and chemical composition, crystal structure and microstructure

04-012-805
04-012-808

วัสดุพอลิเมอร์ และการขึน้ รู ป
3(3-0-9)
Polymer Materials and Processing
วัสดุพอลิเมอร์ ชนิ ด ประเภท การสังเคราะห์ คุณสมบัติจาเพาะของพอลิเมอร์
เช่ น คุ ณ สมบัติ ด้า นความร้ อ น คุ ณ สมบัติ ด้า นการน าไฟฟ้ า คุ ณ สมบัติ ด้า น
กายภาพ คุ ณ สมบัติ ท างเคมี ที่ ส่ ง ผลของประยุ ก ต์ ใ ช้ง านด้า นพลัง งานและ
สิ่ งแวดล้อม และการขึ้นรู ปวัสดุพอลิเมอร์
Polymer materials, the classification of polymer, polymer synthesis, polymer
properties, thermal properties, electrical properties, physical properties,
chemical properties that effect to the energy and environmental applications
and polymer processing

04-012-809
04-012-806

โลหะวิทยาและการขึน้ รู ปโลหะ
3(3-0-9)
Metallurgical and Processing
กลศาสตร์ โครงสร้างผลึก ความไม่สมบูรณ์ และการทาให้แข็งแรงขึ้นโดยทา
ให้เกิ ดอนุ ภาคและทาให้เป็ นโลหะผสม ทฤษฎี ความไม่สมบูรณ์ จุด เส้น และ
ระนาบ การเกิดและการเคลื่อนที่ของดีสโลเคชัน และการขึ้นรู ปโลหะ
Mechanics, crystal structure defects, precipitation and alloys, theory of point,
line, and plane defects, creation and movement of dislocation and metal
processing

32
04-012-810
04-012-807

เซรามิกและการขึน้ รู ปเซรามิก
3(3-0-9)
Ceramic and Processing
โครงสร้างของวัสดุเซรามิกและผลของโครงสร้างที่มีต่อสมบัติและการเสี ยหาย
ความเชื่ อมัน่ ในเซรามิ ก โมดู ลสั ไวลบูลล์ กลไกการเกิ ดเทอร์ มอลชอค ความ
บกพร่ องในเซรามิ ก และความเข้ม ของความเค้น และกระบวนการขึ้ นรู ป
เซรามิก
The structure of ceramics and its affect on properties and failure, reliability of
ceramics, weibull modulus, the mechanicnism of thermal shock in ceramics
and glass, defects in ceramics and stress concentration, the ceramic processing

04-012-808
04-012-811

ยางและการขึน้ รู ปยาง
3(3-0-9)
Rubber and Processing
ทฤษฎี ยาง การทดสอบค่าพลาสติซิต้ ี เวลาอบสุ กและพฤติกรรมการสุ ก ความ
หนื ด ความแข็ง ความทนแรงดึง ความทนต่อการฉี กขาด การแตกหัก ความทน
แรงกระแทก ความล้า การกระเด้ง การทดสอบทางไฟฟ้ า ความร้อนและการบ่ม
เร่ ง การติดไฟ การทดสอบแบบไม่ทาลาย การทดสอบที่เกี่ยวข้องกับผลึก และ
การเตรี ยมยางสาหรับเป็ นฉนวนความร้อน
Theory of rubber, testing of plasticity, vulcanization time and characteristic,
viscosity, hardness, tensile strength, tear strength, fracture, impact strength,
fatigue, rebound resilience, electrical testing, aging properties testing,
flammability, non-destroy testing, testing of crystallinity, rubber for heat
insulation

04-012-809
04-012-812

วัสดุนาโนสาหรับพลังงานและสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-9)
Nanomaterials for Energy and Environment
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การเตรี ย ม การวิ เ คราะห์ การพัฒ นา การประยุ ก ต์ ใ ช้ง าน
ตลอดจนงานวิจยั ทางวัสดุนาโน เพื่อพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
Knowledge of preparation, characterization, development, applications of
nanomaterials and also nanomaterials research for energy and environment

33
04-012-813
04-012-810

หัวข้ อประยุกต์ ทางด้ านวัสดุ
3(3-0-9)
Advanced Topic in Materials Science
หัวข้อที่ น่าสนใจและเป็ นเทคโนโลยีใหม่ๆในปั จจุ บนั ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ
สาหรับพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
Currently interesting topics and up-date technology in materials for energy
and environment application

04-010-806

วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกสาหรับนักศึกษาแบบที่ 1.1
48(0-0-96)
Doctoral Thesis for Student Type 1.1
ค้นคว้าวิจยั ในระดับปริ ญญาเอกทางด้านพลังงานและวัสดุเพื่อสร้างองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเน้นหัวข้อวิจยั ที่มีแนวความคิ ดใหม่และขยาย
วิทยาการทางด้านวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ อย่างชัดเจน และมีการนาเสนอ
ผลงานวิจยั ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
Research at the doctoral degree level in energy and materials to get the
knowledge-based and technology transfer and aims toward new and useful
results in energy and materials engineering field of study, and the research
result must be proposed to the thesis committee

04-010-807

วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกสาหรับนักศึกษาแบบที่ 2.1
36(0-0-72)
Doctoral Thesis for Student Type 2.1
ค้นคว้าวิจยั ในระดับปริ ญญาเอกทางด้านพลังงานและวัสดุเพื่อสร้างองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ ภายใต้การกากับดู แลของอาจารย์ที่ปรึ กษา และมี
การนาเสนอผลงานวิจยั ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
Research at the doctoral degree level in energy and materials to get the
knowledge-based and technology transfer under advisor supervision, the
research result must be proposed to the thesis committee

34
04-010-808

วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกสาหรับนักศึกษาแบบที่ 2.2
48(0-0-96)
Doctoral Thesis for Student Type 2.2
ค้น คว้า วิจยั ในระดับ ปริ ญ ญาเอกทางด้า นพลังงานและวัส ดุ เ พื่ อพัฒ นาองค์
ความรู ้ พลังงานและวัสดุ อย่างยัง่ ยืน ถ่ ายทอดองค์ความรู ้ ดงั กล่าวต่อภายนอก
ภายใต้การกากับดู แลของอาจารย์ที่ปรึ กษา และมี การนาเสนอผลงานวิจยั ต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
Research at the doctoral degree level in energy and material for sustainable
development in energy and material technology, knowledge and technology
transfer under advisor supervision, the research result must be proposed to the
thesis committee

3.2 ชื่ อ สกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ ชื่อ-นามสกุล
1

นายวิรชัย *

ตาแหน่ง
อาจารย์

โรยนริ นทร์

2

3

นายสมหมาย
ผิวสอาด

นายณฐภัทร
พันธ์คง

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

Northumbria University,

Engineering)

Newcastle, England

M.Sc.( Mechanical

Northumbria University,

Engineering)

Newcastle , England

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องกล)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2538

Osaka University, Osaka,
Japan
Osaka University, Osaka,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2541

M.Eng.(Chemical
Engineering)
วท.บ.(เคมี)
Ph.D.(Electrical
Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)

4

นายสรพงษ์
ภวสุปรี ย ์

อาจารย์

ปี ที่จบ

Ph.D.(Mechanical

Ph.D.(Chemical
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ Engineering)

อาจารย์

สาเร็ จจาก

Ph.D. (Energy Science)
M.Sc.(Energy Science)
วศ.บ.(เทคโนโลยีพลาสติก)

2547

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2556 2557 2558 2559
12

6

12

6

10

6

6

10

2527
2553

Kyoto University, Kyoto,
Japan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระ 2546
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระ 2542
จอมเกล้าธนบุรี

6

6

10

10

Kyoto University, Kyoto,
Japan
Kyoto University, Kyoto,
Japan
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2549

6

10

6

10

2542

2538

2547
2541

35
5

นายเกียรติศกั ดิ์
แสงประดิษฐ์

อาจารย์

Ph.D. (Mechatronics &
Manufacturing Systems and
Robotics)

King’s College London,
UK

2554

Asian institute of
M.Eng.(Agricultural
Machinery and Engineering) Technology, Thailand

2547

วศ.บ.(วิศวกรรม
เครื่ องจักรกลเกษตร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

2545

สาเร็ จจาก

ปี ที่จบ

6

10

10

6

* หมายเหตุ ประธานหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ ชื่อ-นามสกุล
1 นายสมชัย
หิ รัญวโรดม

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผูช้ ่วย Ph.D.(Electrical
ศาสตราจารย์ Engineering)

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)

2 นาย
กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์

ผูช้ ่วย Ph.D. (Energy-Electric
ศาสตราจารย์ Power System)

3 นายจักรี
ศรี นนท์ฉตั ร

ผูช้ ่วย Ph.D. (Electrical
ศาสตราจารย์ Engineering)

4 นายอานวย
เรื องวารี

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)

อาจารย์

Ph.D. (Electrical
Engineering)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)

5 นายณรงค์ชยั
โอเจริ ญ

อาจารย์

อาจารย์

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Northumbria University,
Newcastle, England
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Kassel University, Kassel,
Germany
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Ph.D. (Advance Fibro
Science)
M.Phil. (Energy)

Kyoto Institute of
Technology, Kyoto, Japan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

6 นางสาววารุ ณี
ผูช้ ่วย D.Eng. (Material Science
อริ ยวิริยะนันท์ ศาสตราจารย์ and Engineering)

7 นางสาว
สุมนมาลย์
เนียมหลาง

Northumbria University,
Newcastle, England
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Nagaoka University of
Technology,
Nagaoka, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Polymer Science)
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Ph.D. (Polymer Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (ปิ โตรเคมีและวัสดุ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พอลิเมอร์)

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2556 2557 2558 2559
2541 3
6
3
2538
2527
2551

6

3

3

6

2543
2539
2548

6

9

12

6

2538
2551

3

6

6

3

10

6

6

6

6

6

10

6

12

6

12

12

2543
2539
2551
2545
2541
2546

2541
2539
2552
2539

36

ลาดับ ชื่อ-นามสกุล
8

นายฉัตรชัย
วีระนิติสกุล

9 นางฉันท์ทิพ
สกุลเขมฤทัย

ตาแหน่ง
อาจารย์

อาจารย์

สาเร็ จจาก

ปี ที่จบ

Ph.D. (Materials for
Environment and Energy)
M.Sc. (Polymer Science)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)

University of Rome, Rome,
Italy
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551

10

9

6

10

Ph.D. (Environmental
Technology)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิ
เมอร์)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546
2542
2548

6

10

9

12

3

6

6

3

6

6

12

6

6

3

3

3

6

12

6

6

6

6

12

12

6

6

12

6

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Technological University of
the Philippines, Manila,
Philippines
Technological University of
MM. (Management)
the Philippines, Manila,
Philippines
วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
พบ. (พยาบาลศาสตร์)
พิษณุ โลก
11 นางสาวสโรชา
อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
เจริ ญวัย
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วท.บ. (วิศวกรรมเคมี)
12 นายสถาพร
อาจารย์ ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่ องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่ องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทองวิค
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Asian Institute of technology
13 นายบุณย์ฤทธิ์
ผูช้ ่วย D.Eng. (Energy)
ประสาทแก้ว ศาสตราจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่ องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
RWTH-Aachen, Aachen,
14 นายศิริชยั
ผูช้ ่วย Dr.-Ing. (Mechanical
Engineering)
Germany
ต่อสกุล
ศาสตราจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

10 นางมนทิพย์
ล้อสุริยนต์

15 นายกิตติพงษ์
กิมะพงศ์

อาจารย์

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2556 2557 2558 2559

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

DMS. (Management
Science)

ผูช้ ่วย D.Eng. (Industrial
ศาสตราจารย์ Engineering)

Niigata University, Niigata,
Japan
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2541
2538
2546

2541

2534
2548
2544
2542
2551
2541
2539
2555
2544
2538
2551
2544
2539
2551
2544
2539

37
ลาดับ ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

16 นายกุลชาติ
จุลเพ็ญ

อาจารย์

17 นายบุญยัง
ปลัง่ กลาง

18 นายเทอดเกียรติ
ลิมปิ ทีปราการ

19 นายนที
ศรี สวัสดิ์

20 นางสาว
สุภาภรณ์
ทุมสอน

21 นางณฐา
คุปตัษเฐียร

22 นายขวัญชัย
จ้อยเจริ ญ

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สาเร็ จจาก

D.Eng. (Mechanical
Nippon Institute of
Engineering)
Technology, Saitama, Japan
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Dr.-Ing. (Electrical
Engineering)
M.Sc.(Electrical Engineering)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)

Kassel University, Kassel,
Germany
Paderbon University, Soel,
Germany
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Ph.D. (Mechanical
Engineering)
M.Sc.(Mechanical
Engineering)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องกล)

Florida Atlantic University,
Florida, USA
Okkahoma University,
Okkahoma, USA
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Ph.D. (Advanced Polymer
Science and Textile
technology)
วศ.ม.(เทคโนโลยีวสั ดุ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่ งทอ)
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
Kyoto Institute of
อาจารย์ Ph.D. (Advanced FibroScience)
Technology, Kyoto, Japan
วศ.ม.(เทคโนโลยีวสั ดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
Ph.D. (Engineering
University of Missouri-Rolla,
รอง
Management)
Missouri, United States of
ศาสตราจารย์
America
M.Sc. (Engineering
University of Missouri-Rolla,
Management)
Missouri, United States of
America
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูช้ ่วย Ph.D. (Energy Technology)
ศาสตราจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่ องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
ปี ที่จบ 2556 2557 2558 2559
2552

12

6

3

6

6

3

3

3

6

3

6

3

10

6

12

10

6

3

3

6

6

3

3

6

6

6

6

6

2546
2544
2548
2544
2539
2550
2544
2539
2554

2548
2538
2554
2544
2540

2554

2544

2540
2554
2548
2538

38
3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

ตาแหน่ งวิชาการ

Ph.D. (Nuclear Engineering)
Ph.D. (Energy Science and Engineering)
Ph.D. (Energy Science and Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Polymer Engineering)
Ph.D. (Polymer Engineering)
Ph.D. (Polymer Science and Engineering)
Ph.D. (Polymer Science and Engineering)
Ph.D. (Polymer Science and Engineering)

Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Associate
Professor
Professor
Associate
Professor
Associate
Professor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kiyoshi YOSHIKAWA
Susumu YOSHIKAWA
Tetsuo TEZUKA
Shiro SAKA
Hiroyuki HAMADA
Asami NAKAI
Yoshiharu KIMURA
Sei-ichi AIBA
Atsuyoshi NAKAYAMA

10
11

Nadarajah MITHULANANTHAN Ph.D. (Electrical Engineering)
David Jan COWAN
Ph.D. (Architecture)

12

K. Srinivas REDDY

Ph.D. (Mechanical Engineering)
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่มี5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
ต้อ งเป็ นหัว ข้อที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ท างด้า นพลัง งานและวัส ดุ สามารถ
ออกแบบและสร้ า งสรรค์ผ ลงานได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มุ่ ง เน้นให้มี ก ารค้นคว้า พัฒ นา เพื่ อการ
สร้ า งสรรค์ผ ลงานทางด้า นพลัง งานและวัส ดุ โดยมี ท าวิทยานิ พ นธ์ ภ ายใต้ค าปรึ ก ษาของอาจารย์
ผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลให้ได้ตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิทยานิ พนธ์มีการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นกั ศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์
และขอบเขต วิธี ก ารที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการพิ จ ารณาหัว ข้อ วิท ยานิ พ นธ์ มี ก ารค้น คว้า
วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ดว้ ยตนเองให้เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็ นทีมคือทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด
สามารถวางแผนงาน มี ความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปั ญหาด้านวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
และใช้เป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปได้
5.3 ช่ วงเวลา
ตลอดปี การศึกษา
5.4 จานวนหน่ วยกิต
สาหรับแบบ 1.1 และ 2.2 มีหน่วยกิตวิทยานิพนธ์จานวน 48 หน่วยกิต
สาหรับแบบ 2.1 มีหน่วยกิตวิทยานิพนธ์จานวน
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรี ยนการสอนวิช าการสัมมนาระดับปริ ญญาเอก เพื่อเสนอหัวข้อในรู ปแบบที่
นักศึกษาสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนโครงการจัดเตรี ยม
อาจารย์ให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก้ า วหน้ า ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ง โดย
บัณฑิตศึกษา ประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรู ปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา นาเสนอขั้นตอน
และวิ ธี ก ารท างานของนัก ศึ ก ษา มี ก รรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้อ ยกว่า 4 คน โดยมี ก รรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย 1 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.ด้านบุคลิกภาพ
1. มีการสอนเรื่ องการเข้าร่ วมประชุ มวิชาการ การแต่งกาย มารยาท
วิธี ก ารนาเสนองาน และการสื่ อสาร ผ่า นรายวิ ช าสั ม มนาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ าและอื่นๆ
2. มีการนาเสนอผลงานและรายงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่ องผ่าน
วิชาวิทยานิ พนธ์ และวิชาเรี ยน ทาให้นกั ศึกษามีความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง เกิดความรู ้และทักษะ
ทางปัญญา
2.ด้านภาวะผูน้ า และความ 1. การตรงต่อเวลา และสม่าเสมอต่อเข้าชั้นเรี ยน
รับผิดชอบตลอดจนมีวินยั 2. ให้ มี ก ารท างานกลุ่ ม เพื่ อ ฝึ กด้ า นภาวะผู ้น าในรายวิ ช าของ
ในตนเอง
หลักสู ตร และกิจกรรมของภาควิชา
3. การกล้ า แสดงความคิ ด เห็ น อภิ ป รายในวิ ช าสั ม มนาและ
วิทยานิพนธ์
4. มีการเรี ยนการสอนหรื อจัดกิจกรรมที่มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
5. การจัดการและทางานวิทยานิ พนธ์ โดยพิ จารณาจากผลสัมฤทธิ์
ที่ได้
3. คุณธรรม จริ ยธรรม และ
สอนและสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิชาการและวิชาชีพ ผ่านรายวิชาและวิทยานิพนธ์
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีท กั ษะการจัดการและวินิจฉัย ปั ญหาที่ซับซ้อนทางคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณได้อย่าง
เหมาะสมด้วยตนเอง รวมทั้งสนับสนุ นผูอ้ ื่นให้มีการใช้คุณธรรม จริ ยธรรมใน
การจัดการ
3. มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อตนเองและสั งคมเคารพกฎระเบี ยบ ข้อบัง คับ ต่ างๆของ
องค์กรและสังคม
4. มี ภ าวะเป็ นผู ้น า สามารถท างานเป็ นหมู่ ค ณะ แก้ ไ ขข้ อ ขัด แย้ง ตามล าดั บ
ความสาคัญ
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. จัด ให้มี ก ารสอนด้า นจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ ให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาที่ ย งั ไม่ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยอยูใ่ น
วิชาความรู ้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาโท
ทัว่ ไป จะมีการสอนด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและกรณี ศึกษาการจัดการปั ญหาใน
รายวิ ช าสั ม มนาระดับ ปริ ญ ญาเอก รวมทั้ง มี ก ารสอดแทรกการเรี ย นรู ้ ด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรมในรายวิชาสอนอื่นๆ และวิทยานิพนธ์ของหลักสู ตร
2. หลักสู ตรจัดให้มีการปลู กฝั งเรื่ องวินัยและความรั บผิดชอบในการทางาน เช่ น
การตรงต่อเวลาในการทางานและส่ งงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
3. ด้านความรั บผิดชอบต่อผูอ้ ื่ น ภาวะผูน้ าและผูต้ าม และการรั บฟั งความคิดเห็ น
จากผูอ้ ื่น จะใช้การทางานกลุ่มและการนาเสนองาน ซึ่ งพิจารณาจากผูเ้ ข้าฟั งในที่
ประชุ ม กรรมการสอบ อาจารย์ผูส้ อน และเพื่อนร่ วมงาน รวมทั้ง กิ จกรรม
เสริ มต่างๆ
4. เคารพกฎระเบียบของสถานศึกษาและการเรี ยนการสอน
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ประเมินจากการสอบในรายวิชาเรี ยนที่กาหนด
2. ประเมินจากการมีวินยั ในการเรี ยน การส่ งงานตามกาหนด และการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวนิ ยั และความรับผิดชอบในหน้าที่จากการทาวิทยานิพนธ์
4. ประเมินจากแบบสอบถามสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมต่างๆ
5. ประเมินปริ มาณจากการทุจริ ตในการทางานและการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้ อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่
สาคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ และสามารถประยุกต์ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม
2. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่ องมือ เฉพาะทางหรื อเครื่ องมือเพื่อคานวณทาง
วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
3. มีความเข้าใจต่อการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
ที่สอดคล้องกับวิทยานิ พนธ์ หรื อโครงการวิชาการ ตระหนักถึ งผลกระทบของ
องค์ความรู้น้ นั ต่อสภาพปั จจุบนั และอนาคต
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4. มีความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในทฤษฎี และ/หรื อการออกแบบ การปฏิบตั ิ และ
เทคนิ คการวิจยั เพื่อวิทยานิ พนธ์หรื อโครงการวิชาการ เพื่อหาข้อสรุ ปแนว
ทางการทางานที่เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและวัสดุ และศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ใช้การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนควบคู่กบั การทางานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1. มี ก ารเรี ย นการสอนความรู ้ เ นื้ อ หาสาระหลัก และเครื่ อ งมื อ เฉพาะทางหรื อ
เครื่ องมือคานวณในรายวิชาของหลักสู ตร และมีการสอดแทรกให้ติดตามองค์
ความรู ้ใหม่ๆ จากบทความวิชาการ
2. มีการนาเสนองานวิจยั เชิงลึกจากวิทยากรรับเชิญที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ อง
3. จัดให้มีก ารสัม มนาทางวิศวกรรมพลังงานและวัส ดุ เพื่ อให้นักศึ กษาได้มี การ
สื บค้นข้อมูล เรี ยนรู ้ ความรู ้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางวิศวกรรมพลังงานและ
วัสดุ และสามารถบูรณาการทางความรู้
4. มีการทางานวิจยั เชิงลึก โดยนักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลและใช้กระบวนการทาง
วิจยั รวมทั้งต้องวิเคราะห์และสรุ ปประเด็นที่สาคัญจากการค้นคว้า
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การประเมินผลการเรี ยนรู้ในห้องเรี ยนหรื อสถานประกอบการ ประกอบด้วย การ
สอบ รายงานที่ได้รับมอบหมายและ/หรื อการนาเสนอรายงาน
2. การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากวิช าสัม มนาทางวิศ วกรรมพลัง งานและวัส ดุ
ประกอบด้วย การตอบค าถาม การแสดงความคิ ดเห็ น ความรู้ จากบทความ
วิชาการและผลสัมฤทธิ์ จากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากวิทยานิ พนธ์ ประกอบด้วย การประเมินเอกสาร
ควบคู่กบั การสอบปากเปล่าของคณะกรรมการสอบ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
นัก ศึ ก ษาต้อ งสามารถใช้ค วามรู ้ เ ดิ ม ร่ ว มกับ ความรู ้ ห ลัก ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
พลังงานและวัสดุ เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่หรื อขยายแนวทางปฏิบตั ิแบบใหม่ได้อย่างมี
นัยสาคัญด้วยตนเอง โดยเน้นใช้กระบวนการวิจยั เป็ นกระบวนการศึกษานา ซึ่ งผลการเรี ยนรู้ดา้ น
ทักษะทางปัญญาต้องประกอบด้วย
1. สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิ ดและวิธี ดาเนิ น งานในการท าวิจยั เพื่ อ
วิทยานิพนธ์หรื อโครงการทางวิชาการอย่างเป็ นระบบได้ดว้ ยตนเอง
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2. สามารถดาเนิ นงานวิจยั หรื อโครงการทางวิชาการอย่างสร้ างสรรค์ด้วยตนเอง
โดยใช้ค วามรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี แ ละ/หรื อ ภาคปฏิ บตั ิ ดุ ล ยพิ นิจ เทคนิ ค วิจ ัย หรื อ
เทคนิ คคานวณ และการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุ ปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู้
เดิมหรื อแนวทางปฏิบตั ิได้อย่างมีนยั สาคัญ
3. สามารถสื บค้น ตี ความ และใช้ความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และ/หรื อ ภาคปฏิ บตั ิ เพื่ อ
แก้ไขปั ญหาหรื อจัดการกับบริ บทใหม่ท างวิช าการและวิชาชี พด้า นวิศวกรรม
พลังงานและวัสดุ
4. สามารถสังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู ้ ใหม่ทางด้านวิศวกรรมพลังงานและ
วัสดุ ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดิม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ให้มีโครงงานทางวิชาการเพื่อ เป็ นกรณี ศึกษาจากรายวิชาเรี ยนและวิชาสัมมนา
ทางวิศ วกรรมพลังงานและวัส ดุ ซึ่ งต้องมี ก ารสื บค้น ความรู้ ดุ ล ยพิ นิจ การ
วิเคราะห์ การอภิปราย การหาข้อสรุ ป การทารายงาน การนาเสนอและตอบ
คาถาม
2. กระบวนการวิจยั ในวิชาวิทยานิ พนธ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ ใ หม่หรื อแนวทาง
ปฏิบตั ิแบบใหม่อย่างมีนยั สาคัญ
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมิ นจากผลที่ ไ ด้จากโครงงานทางวิชาการของรายวิชาเรี ย นในหลัก สู ต ร
การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย ความสมบูรณ์ของงาน
2. ประเมิ นจากผลการปฏิ บตั ิงานจริ งจากวิทยานิ พนธ์ของนักศึ กษาในแต่ละภาค
การศึกษาและในภาพรวม โดยใช้วิธีการประเมินเอกสารควบคู่กบั การสอบปาก
เปล่ า ของคณะกรรมการสอบ เช่ น การประเมิ น จากแผนการท างานและ
การดาเนินงาน การรายงานความก้าวหน้า ความเข้าใจในทฤษฎีและการประยุกต์
เทคนิ ค การวิ จ ัย การออกแบบการทดลองและเครื่ องมื อ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อสรุ ปที่สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรื อการประยุกต์ใช้จากที่มี
อยูเ่ ดิม
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและ/หรื องานกลุ่ม
2. สามารถตัด สิ น ใจในการด าเนิ น งานได้ด้ว ยตนเองและประเมิ น ผลงานของ
ตนเองได้
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3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานทั้งของ
ตนเองและ/หรื องานกลุ่ม
4. สามารถแสดงความเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอดแทรกลงในการสอนที่ตอ้ งมีการทางานเป็ นกลุ่มและวิชาสัมมนาที่ตอ้ ง
มีกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่ งต้องมีความรับผิดชอบ การกระจายงานตามหน้าที่ รวมทั้งวิชาวิทยานิ พนธ์
เพื่อให้การทางานสาเร็ จลุล่วง เป็ นไปตามตารางเวลา และได้ความสมบูรณ์ของงาน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ โดยใช้ การประเมินดังนี้
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรี ยน แบบประเมินของสมาชิกในกลุ่ม
2. ประเมิ นจากพฤติ กรรมการร่ วมกิ จกรรมต่า งๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของกลุ่ม
3. ประเมินจากผลการปฏิบตั ิงานในวิชาวิทยานิ พนธ์ การรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ และการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือด้านคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ในการจัดการข้อมูลและ
เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา
2. สามารถใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ร่ วมกับองค์ความรู ้ ในการประมวล
การแปลความหมาย การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการทดลองเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์
ทางวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
3. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย โดยใช้การสื่ อสาร
ด้วยปากเปล่าและการเขียน การนาเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไม่เป็ น
ทางการ
4. สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นรู ้ ติ ด ตามความก้า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี และ การสื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ยนรู้ ด้ า นทัก ษะการวิเคราะห์ เ ชิ งตั ว เลข การ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การใช้เครื่ องมือด้านคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติในรายวิชาด้วย
สถานการณ์จาลอง และ/หรื อสถานการณ์จริ งเพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะ สามารถ
วิเคราะห์คดั กรองหรื อสังเคราะห์ ขอ้ มูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหาทางด้านวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
2. จัดให้มีกิจกรรมการสื่ อสารทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน การนาเสนอรายงาน
อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ในรายวิชาการเรี ยนการสอน สัมมนาทาง
วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ วิทยานิพนธ์
3. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุ มวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการเพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะการสื่ อสาร
ที่ดีและสามารถนาเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
4. จัดให้มีการแนะนาและปฏิบตั ิจริ งเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื บค้นข้อมูล
การใช้ฐานข้อมูลในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ วิทยานิพนธ์
รายวิช าเรี ย น เพื่ อติ ดตามความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยีส าขาวิ ช าวิศ วกรรม
พลังงานและวัสดุ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข ใช้ก ารสอบข้อเขีย น
การทารายงานโครงการทางวิชาการ หรื อการสอบปากเปล่าจากอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ หรื อคณะกรรมการสอบ โดยพิ จารณาจากการ
อธิ บายการใช้เครื่ องมือ การคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ข้อจากัด
และความเหมาะสมของเครื่ องมือ
2. ประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้การ
สอบปากเปล่ า จากอาจารย์ ผู ้ส อน อาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ
คณะกรรมการสอบ โดยพิ จ ารณาจากการอธิ บ าย การตอบค าถาม วิ ธี ก าร
นาเสนอรายงาน
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีทกั ษะการจัดการและวินิจฉัยปั ญหาที่ซับซ้อนทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
รวมทั้งสนับสนุนผูอ้ ื่นให้มีการใช้คุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการ
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
4. มีภาวะเป็ นผูน้ า สามารถทางานเป็ นหมู่คณะ แก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ
3.2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สาคัญของ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ และสามารถประยุกต์ความรู้ ได้อย่างเหมาะสม
2. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่ องมือ เฉพาะทางหรื อเครื่ องมือเพื่อคานวณทางวิศวกรรม
พลังงานและวัสดุ
3. มี ค วามเข้า ใจต่ อ การพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ใ หม่ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมพลัง งานและวัส ดุ ที่
สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์หรื อโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบขององค์ความรู้
นั้นๆ ต่อสภาพปั จจุบนั และอนาคต
4. มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในทฤษฎี และ/หรื อการออกแบบ การปฏิบตั ิ และเทคนิ ค
การวิจยั เพื่อวิทยานิ พนธ์หรื อโครงการวิชาการ เพื่อหาข้อสรุ ปแนวทางการทางานที่
เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ และ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถวางแผน กาหนดกรอบแนวคิ ดและวิธีดาเนิ นงานในการทาวิจยั เพื่อวิทยานิ พนธ์
หรื อโครงการทางวิชาการอย่างเป็ นระบบได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถดาเนินงานวิจยั หรื อโครงการทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง โดยใช้ความรู้
ทั้ง ภาคทฤษฎี และ/หรื อ ภาคปฏิ บตั ิ ดุ ล ยพิ นิ จ เทคนิ ควิจยั หรื อ เทคนิ คค านวณ และการ
วิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุ ปที่ สมบู รณ์ ที่ขยายองค์ความรู ้ เดิ มหรื อแนวทางปฏิ บ ตั ิ ได้อย่างมี
นัยสาคัญ
3. สามารถสื บค้น ตีความ และใช้ความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และ/หรื อภาคปฏิบตั ิ เพื่อแก้ไขปั ญหา
หรื อจัดการกับบริ บทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
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4. สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู ้ ใหม่ทางด้านวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ได้อย่าง
สร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดิม
3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและ/หรื องานกลุ่ม
2. สามารถตัดสิ นใจในการดาเนินงานได้ดว้ ยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได้
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทั้งของตนเองและ/
หรื องานกลุ่ม
4. สามารถแสดงความเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีท กั ษะในการใช้เครื่ องมือด้านคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ในการจัดการข้อมูล และเสนอ
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
2. สามารถใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ร่ วมกับองค์ความรู ้ในการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผลการทดลองเพื่ ออธิ บายปรากฏการณ์ ทางวิศวกรรม
พลังงานและวัสดุ
3. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย โดยใช้การสื่ อสารด้วยปาก
เปล่าและการเขียน การนาเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไม่เป็ นทางการ
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
การสื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

04-010-801 สัมมนาระดับปริ ญญาเอก
04-010-802 ระเบียบวิธีวจิ ยั
04-010-803 การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและวัสดุ
ที่ยงั่ ยืน
04-010-804 เทคนิคการหาค่าความเหมาะสมที่สุด
ในระบบพลังงาน
04-010-805 วัสดุสาหรับพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
04-011-801 การผลิตไฟฟ้ าแบบกระจาย
04-010-802 การออกแบบระบบไฟฟ้ าและการ
ดาเนินการ
04-011-803 เทคโนโลยีพลังงาน
04-011-804 พลังงานแสงอาทิตย์

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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1


5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
 ●  

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

04-011-805 พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์
04-011-806 เทคโนโลยีพลังงานลม
04-011-807 เทคโนโลยีชีวมวล
04-011-808 แบบจาลองเศรษฐศาสตร์พลังงานและ
การวิเคราะห์นโยบาย
04-011-809 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
04-011-810 ระบบสะสมพลังงาน
04-011-811 การออกแบบวิศวกรรมเชิงระบบ
04-011-812 ยุทธศาสตร์ การคิดและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
04-011-813 หัวข้อประยุกต์ทางด้านพลังงาน

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

                   

49

1

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

50
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

04-012-801 การวิเคราะห์วสั ดุข้ นั สู ง
04-012-802 วัสดุสาหรับเทคโนโลยีพลังงานที่มี

2

3

2. ความรู้

4

1


2


3

3. ทักษะทางปัญญา

4


1

2


3


4


4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1


2


3


4


5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   

   


        ●         ●  
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ประสิ ทธิภาพ
04-012-803 การสังเคราะห์และปฏิกิริยาเคมีของพอ                    
ลิเมอร์
04-012-804 สมบัติดา้ นการใช้งานของวัสดุ
04-012-805 วัสดุพอลิเมอร์ และการขึ้นรู ป
04-012-806 โลหะวิทยาและการขึ้นรู ปโลหะ
04-012-807 เซรามิกและการขึ้นรู ปเซรามิก
04-012-808 ยางและการขึ้นรู ปยาง





























             





●



●

















●











●

















●










●



●

















●









●



●

















●





51
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

04-012-809 วัสดุนาโนสาหรับพลังงานและ

2

3

2. ความรู้

4

1

2

3

      

3. ทักษะทางปัญญา

4


1
●

2


3


4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4 1 2 3 4
●    

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
 ●  

04-012-810 หัวข้อประยุกต์ทางด้านวัสดุ
04-010-806 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
นักศึกษาแบบที่ 1.1
04-010-807 วิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
นักศึกษาแบบที่ 2.1
04-010-808 วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกสาหรับ
นักศึกษาแบบที่ 2.2
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สิ่ งแวดล้อม
        ●   ●      ●  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การประเมิ นผลการศึ กษาจะต้องกระทาเมื่ อสิ้ นภาคการศึ กษาแต่ละภาคการศึ กษา โดย
ให้ผลการประเมินเป็ นระดับคะแนน (Grade) ซึ่ งระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน และผลการศึกษาเป็ น
ดังนี้
ระดับคะแนน ค่ าระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ
(Excellent)
B
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
3.0
ดี
(Good)
C
2.5
ค่อนข้างดี
(Fairly Good)
C
2.0
พอใช้
(Fair)
D
1.5
ค่อนข้างพอใช้ (Poor)
D
1.0
อ่อน
(Very Poor)
F
0
ตก
(Fail)
S
สอบผ่าน/เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไม่ผา่ น/ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรี ยนหลังกาหนด (Withdrawal)
AU
เข้าร่ วมฟังการบรรยาย
1.2 การประเมินผลการสอบประมวลความรู ้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาต่างประเทศ
การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1) การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัด คุ ณ สมบั ติ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ ให้ผลการประเมินเป็ นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผ่าน/เป็ นที่พอใจ
(Satisfactory)
U
สอบไม่ผา่ น/ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ผลการประเมินเป็ นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผ่าน (Pass)
F
ตก (Fail)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสู ตร
2.1.2 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาหนดในราย
ละเอียดวิชา
2.1.3 การเปรี ยบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สภาวะการมีงานทาของบัณฑิ ตประเมินจากดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตแต่ละรุ่ นที่ สาเร็ จการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรื อการส่ งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าทางานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมิ นจากบัณฑิ ต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในแง่ ข องความพร้ อม และความรู ้ จาก
สาขาวิชาที่เรี ยนในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้น
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ จะสาเร็ จ
การศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสู ตร ดังรายละเอียดดังนี้
3.1.1 นักศึกษาที่เรี ยนตามแผนการเรี ยน แบบ 1.1 ลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ครบ 48 หน่วยกิต
พร้ อ มทั้ ง เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้น สุ ดท้ า ยโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3.1.2 นักศึกษาที่เรี ยนตามแผนการเรี ยน แบบ 2.1 ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาและวิทยานิพนธ์
ครบ 48 หน่วยกิต และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสู ตรไม่ต่ า
กว่า 3.50 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่า พร้ อมทั้งเสนอวิทยานิ พนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3.1.3 นักศึกษาที่เรี ยนตามแผนการเรี ยน แบบ 2.2 ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาและวิทยานิพนธ์
ครบ 72 หน่วยกิต และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสู ตรไม่ต่ า
กว่า 3.50 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่า พร้ อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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3.2 ผลงานวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.2.1 นัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นตามแผนการเรี ย น แบบ 1.1 ต้อ งมี ผ ลงานตี พิ ม พ์ล งวารสารใน
ฐานข้อมูลวิจยั ISI ที่มีการพิจารณาโดยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ อย่างน้อย 1 ฉบับ และ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Thailand Citation Index (TCI) อย่างน้อย 1 ฉบับ
3.2.2 นัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นตามแผนการเรี ย น แบบ 2.1 ต้อ งมี ผ ลงานตี พิ ม พ์ล งวารสารใน
ฐานข้อมูลวิจยั ISI ที่มีการพิจารณาโดยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 ฉบับ
3.2.3 นัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นตามแผนการเรี ย น แบบ 2.2 ต้อ งมี ผ ลงานตี พิ ม พ์ล งวารสารใน
ฐานข้อมูลวิจยั ISI ที่มีการพิจารณาโดยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 ฉบับ และ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Thailand Citation Index (TCI) อย่างน้อย 1 ฉบับ
3.3 สอบผ่านความรู ้ ภาษาต่างประเทศตามเงื่ อนไขและหลักเกณฑ์ โดยให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะหรื อมหาวิทยาลัย
3.4 เกณฑ์ อื่ น ๆ ให้ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาใน
รายวิชา
1.2 ชี้ แจงปรั ช ญา วัตถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายของหลัก สู ตร มอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ ง อาทิ
รายละเอียดหลักสู ตร คู่มือการศึกษาและหลักสู ตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน การวิจยั เพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาแนะนา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดให้อาจารย์นาเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปี การศึ กษาละ 1 ครั้ ง เพื่อแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้และพัฒนาการสอน
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรื อสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมบริ การวิชาการแก่ ชุมชนที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้
และคุณธรรม
2.2.2 ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั หรื อกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
2.2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้านอื่นๆ อาทิ การวิจยั การทาผลงานทางวิชาการ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็ นต้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ระบบและกลไกในการบริ หารหลัก สู ต ร มี คณะกรรมการประจาหลัก สู ต ร ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
หัว หน้า ภาควิช า หรื ออาจารย์ที่ ได้รั บมอบหมาย เป็ นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจ า
หลักสู ตรอีก 4 คน เป็ นกรรมการ คณะกรรมการชุ ดนี้ ทาหน้าที่รับผิดชอบบริ หารหลักสู ตร โดยคณบดี
มอบหมายให้รองคณบดี ฝ่ ายวิชาการและวิจยั เป็ นผูก้ ากับและให้ ค าแนะนา คณะกรรมการประจ า
หลักสู ตรจะมีการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน กาหนดอาจารย์ผสู ้ อน ติดตาม รวบรวมข้อมูลต่างๆ
อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การประเมินผล เครื่ องมืออุปกรณ์ เป็ นต้น มาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
หลักสู ตร โดยมีการประชุมทุกภาคการศึกษา และมีการดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
1.1 เป้าหมาย
1.1.1 พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถทันต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็ นผูน้ าในการสร้างองค์ความรู ้ ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการหรื อ
วิชาชีพเฉพาะทาง
1.1.2 กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้ มีแนวทางการเรี ยนรู ้ที่สร้างความรู ้ ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพที่ทนั สมัย
1.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1.4 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสู ตรอย่างสม่าเสมอ
1.2 การดาเนินการ
1.2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหลักสู ตรให้ทนั สมัย อย่างสม่าเสมอ ภายในระยะเวลา 5 ปี
1.2.2 จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
1.2.3 จัดให้มีผสู ้ อนและหรื อผูช้ ่วยสอน
1.2.4 ก าหนดให้ อ าจารย์ผูส้ อนมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาเอก หรื อ มี ป ระสบการณ์
ความเชี่ยวชาญตรงสาขาวิชาการที่สอน
1.2.5 สนับ สนุ น ให้อาจารย์ผูส้ อนเป็ นผูน้ าทางวิชาการ และหรื อ เป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญทาง
วิชาชีพเฉพาะด้าน
1.2.6 ส่ งเสริ มอาจารย์ประจาหลักสู ตรให้ไปดูงานด้านหลักสู ตร ทั้งในและต่างประเทศ
1.2.7 มีการประเมินหลักสู ตรทุกปี
1.2.8 จัดท าฐานข้อมู ล ทางด้านนัก ศึก ษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่ องมื อวิจยั งบประมาณ
ความร่ วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
1.2.9 ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน โดยดุษฎีบณั ฑิตผูส้ าเร็ จ
การศึกษา
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1.3 การประเมินผล
1.3.1 จานวนวิชาเรี ยน
1.3.2 จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
1.3.3 จานวนบุคลากรผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู้
1.3.4 ผลการประเมินการเรี ยนการสอน
1.3.5 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ปี
1.3.6 ประเมินผลโดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 2 ปี
1.3.7 ประเมินผลโดยบัณฑิตผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกๆ 3 ปี
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิ นและเงิ นรายได้เพื่อจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึ กปฏิบตั ิ ทุกภาคการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ทรั พ ยากรที่ เกี่ ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศ มี ก ารสื บ ค้นผ่า นฐานข้อมูล โดยมี สานัก งาน
สารสนเทศของคณะ ห้องสมุ ดประจาคณะ และส านัก วิทยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี
หนังสื อด้านการบริ หารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึ งฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่ วนระดับคณะมี
หนังสื อ ตาราเฉพาะทางที่เป็ นหนังสื อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน
การจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะได้จดั สรรงบประมาณในการจัดซื้ อหนังสื อและมีการประสานงานกับสานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้ อหนังสื อ และตาราที่เกี่ ยวข้อง เพื่อบริ การให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการติดต่อประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชามีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่จาเป็ น
คณะมีการจัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ อาทิ เครื่ องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะซึ่ งประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่อเข้าสานัก
วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ และท าหน้าที่ ป ระเมิ นความพอเพี ย งของหนังสื อ ตารา
นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ ซึ่ งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ทา
หน้าที่ประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ์
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2.4.1 เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ระบบเครื อข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง
ทรัพยากร สื่ อ และช่องทางการเรี ยนรู ้ที่เพียบพร้อมทันสมัย
2.4.2 การดาเนินการ
1. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการทดลองที่มีเครื่ องมือทันสมัย
2. จัดให้มีเครื อข่ายและห้องเรี ยนออนไลน์
3. จัดให้มีหอ้ งสมุดที่สามารถให้บริ การทั้งหนังสื อ ตารา และสื่ อดิจิตอล
4. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนที่มีเครื่ องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย
2.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวม จัดทาเป็ นสถิติ จานวนเครื่ องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชัว่ โมงการใช้
งาน ห้องปฏิบตั ิการ และเครื่ องมือ
2. จานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนในวิชาที่มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยอุปกรณ์ต่างๆ
3. สถิติของจานวนหนังสื อ ตารา และสื่ อดิจิตอล ที่มีให้บริ การ
4. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้
และการปฏิบตั ิการ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 อาจารย์ประจาต้องมี คุณวุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. สาเร็ จการศึกษาทางสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
3.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร
3.1.3 มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
และมีประสบการณ์ทาวิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนและการจัดการเรี ยน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็ นชอบการประเมิ นผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรี ยมไว้สาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุ ณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ ตรงจาก
การปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา ดังนั้นบางรายวิชาที่เห็ นว่ามีความสาคัญสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้
ในสถานประกอบการจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ หรื อวิทยากรมาบรรยาย อย่างน้อยรายวิชาละ 3
ชัว่ โมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่วา่ จะสอนทั้งรายวิชาหรื อบางชัว่ โมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง
โดยผ่านกระบวนการเลือกสรร และการเห็นชอบจากภาควิชา คณะกรรมการบริ หารคณะ ตามลาดับ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากร ให้ ต รงตามภาระหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ โดย
คณะกรรมการคัดเลื อกบุคลากรก่อนรับเข้าทางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วย
การสอบข้อ เขี ย น และการสอบสั ม ภาษณ์ โดยข้อ สอบให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องาน
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถให้บริ การ ให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจาเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง อาทิ ให้
เข้าใจแนวปฏิบตั ิงานของสาขาวิชาต่างๆ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่ นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนา อาทิ ปั ญหาการลงทะเบียนเรี ยน การเลือก
รายวิชาที่เหมาะสม สถานการณ์รอพินิจ การเรี ยนเพื่อปรับสภาพ เป็ นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึ กษาทุกคน
ต้องกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษา เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้ อง
ขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได้ การอุทธรณ์ ของนักศึกษาในเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ ยวกับวิชาการ สามารถกระทาได้ โดย ผ่านช่ องทาง
หลายช่ อ งทาง อาทิ กล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะ ทางโทรศัพ ท์ ทางไปรษณี ย ์ ทาง
เว็บบอร์ ด เป็ นต้น เมื่อฝ่ ายวิชาการมีขอ้ มูลดังกล่าวจากการอุทธรณ์ ของนักศึกษาก็จะมีกระบวนการ
พิ จ ารณาเลื อ กสรร น าเข้า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ หารคณะเพื่ อ หาแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ และมอบหมายให้ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การแก้ไ ข และแจ้ง ผลการ
ดาเนินการ ติดตาม พร้อมกับประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สาหรั บความต้องการก าลังคนของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ น้ ัน คาดว่ามี ค วาม
ต้องการกาลังคนด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสู งขึ้น ได้กาหนดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
ของผูป้ ระกอบการโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ 3.5 จากเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ทั้งนี้ คณะฯโดยความ
ร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยฯ จัดการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่ องกับการ
ประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนิ นการบรรลุ ตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ ท้ งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานที่ระบุไว้
ในแต่ละปี
ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมใน
การประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา
3. มี รายละเอี ย ดของรายวิ ชา และราย ละเอี ยดขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึ กษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. รายงานผลการดาเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึ กษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคาแนะนาด้าน X
การจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ป ระจาร้ อ ยละ 50 ได้รั บ การพัฒ นาทางวิ ช าการ X
และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้รับ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับ ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อบัณ ฑิ ต ใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
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รวมตัวบ่งชี้บงั คับที่ตอ้ งดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ใ นสาขาวิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คาแนะนา /ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบ/อาจารย์ผูส้ อนรายวิชา ขอความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
1.1.3 การสอบถามจากนัก ศึ ก ษา ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรื อการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์
ผูส้ อน
1.1.4 ประเมินจากการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษา จากพฤติ กรรมการแสดงออก การทากิ จกรรม
และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึก ษา โดยสานักทะเบียนและ
ประเมินผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรี ยนถึ งวิธีการสอน กิ จกรรม
งานที่มอบหมายแก่นกั ศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
1.2.3 การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผรู ้ ่ วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสู ตร
- การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ในภาคปลายก่อนสาเร็ จการศึกษา
ในรู ปแบบสอบถาม หรื อการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทีป่ รึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
- การประเมินจากการเยีย
่ มชมและข้อมูลในรายงานผลการดาเนินการหลักสู ตร
2.3 โดยนายจ้ าง และ/หรือผู้มีส่วนเกีย่ วข้ องอืน่ ๆ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- การประชุ มทบทวนหลักสู ตร โดยผูท
้ รงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
-

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สาขาวิชา
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่า งภาค ปรั บ ปรุ ง ทันที หลัง จากข้อมู ล ที่ ไ ด้รับ เมื่ อสิ้ นภาคการศึ ก ษา จัดท ารายงานผลการ
ดาเนิ น การรายวิช า (มคอ.3 และหรื อ มคอ.5) เสนอหัว หน้า ภาควิ ช าผ่า นอาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบ
หลักสู ตร
4.2 อาจารย์ผรู้ ั บผิดชอบหลักสู ตรติดตามผลการดาเนิ นการตามตัวบ่งชี้ ผลการดาเนิ นงาน จาก
การประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.3 อาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก สู ตรสรุ ป ผลการดาเนิ น การหลัก สู ตรประจ าปี (มคอ.7) โดย
รวบรวมข้อมูลการประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการ
สอน และสิ่ งอานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา รายงานผลการ
ประเมิ นหลัก สู ตร รายงานผลการประเมินคุ ณภาพภายใน ความคิดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิ จัดท า
รายงานผลการดาเนินการหลักสู ตรประจาปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
4.4 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสู ตร พิจารณาทบทวนสรุ ปผลการดาเนิ นการหลักสู ตร จากร่ าง
รายงานผลการดาเนิ นการหลักสู ตรและความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรั บปรุ งการดาเนิ นการเพื่อใช้ใ นรอบการศึ กษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการดาเนิ นการของ
หลักสู ตร เสนอคณบดีผา่ นหัวหน้าภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจาคณะ
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
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ภาคผนวก ข
ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ สอนของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอน
ของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
1. ชื่ อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
Dr. Wirachai Roynarin
2. ตาแหน่ งปัจจุบัน
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
3. หน่ ว ยงานและสถานที่อ ยู่ ที่ติ ด ต่ อ ได้ ส ะดวก พร้ อมหมายเลขโทรศั พ ท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิ ต-นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3430 โทรสาร 0 2549 3432
E-mail: wirachai.r@en.rmutt.ac.th
4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่ องกล)
M.Sc.( Mechanical Engineering)
Ph.D.(Mechanical Engineering)

ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2542
Northumbria University, Newcastle, England
2547
Northumbria University, Newcastle, England

5. ประสบการณ์การทางาน/การสอน
5.1 การสอน
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 ทีป่ รึกษาทางวิชาการ
1. ลงนามความร่ วมมือโครงการจัดทากังหันลมผลิตไฟฟ้ าความเร็ วต่าในสวนสาธารณะ
ของกรุ ง เทพมหานคร แผนปฏิ บตั ิ ก ารลดปั ญ หาภาวะโลกร้ อนกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. 2550- 2555
2. ผูต้ รวจสอบผลงานสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจาปี 2551
“เครื่ องจักรกลพลังงาน และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเกษตร” ให้กบั กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3. ที่ปรึ กษาโครงการ “เครื อข่ายธุ รกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด” สานักงานวัตกรรม
แห่งชาติ หน้าที่ดาเนินการให้คาปรึ กษาด้านพลังงาน 3 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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4. กรรมการสรรหาสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ กระทรงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และกรรมการตัดสิ นสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2549 ถึง
ปั จจุบนั หน้าที่ดาเนิ นการให้คาปรึ กษาทางด้านวิศวกรรมเครื่ องกล และพลังงานทดแทน
4 ชัว่ โมง/สัปดาห์
5. ประชุมการพิจารณาการจัดนิ ทรรศการ เตรี ยมการในพิธีเปิ ดอุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติ
สิ ริธร วันที่ 16 มิถุนายน 2551
6. ที่ ป รึ ก ษาสภาอุ ตสาหกรรม กลุ่ มพลังงานทดแทน สภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ตั้ง แต่ วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2551- ถึ ง ปั จจุ บนั หน้า ที่ ดาเนิ นการให้ค าปรึ ก ษาทางด้า น
วิศวกรรมเครื่ องกล และพลังงานทดแทน 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์
7. ที่ปรึ กษาโครงการ “โตโยต้าเกตเวย์พ้นื ป่ าธรรมชาติลดโลกร้อน” สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
(สสท.) ระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
8. คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิชาการ มูลนิธิอุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอนส.)
วันที่ 17 ธันวาคม 2550
9. เผยแพร่ ความรู ้ “ผลิ ตกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ าแบบความเร็ วต่า” ให้แก่กรมการขนส่ ง
ทหารเรื อ
10. ผูต้ รวจสอบผลงานสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นทางทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจาปี 2551
ภาคสนาม “เครื่ องจัก รกลพลัง งาน และสิ่ งแวดล้อมเพื่ อการเกษตร” ให้ก ับ กระทรวง
วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี
11. ที่ปรึ กษา “การทาวิจยั ของนักศึกษา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12. เข้า ร่ วมประชุ ม โครงการศึ ก ษาเกณฑ์ก ารใช้พ ลัง งานในอุ ตสาหกรรม และอาคารต่ า ง
สถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13. ที่ปรึ กษาการทาวิจยั ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท “สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานลม”
คณะพลังงานสิ่ งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
14. คณะกรรมการ สรรหาสิ่ งประดิ ษ ฐ์คิดต้นทางวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และคณะกรรมการตัดสิ นสิ่ งประดิ ษฐ์คิดค้นทาววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2550
วันที่ 5 กรกฎาคม 2550
5.3 วิทยากรบรรยาย
1. วิทยากรบรรยาย “ระบบการผลิตไฟฟ้ าจากกังหันลม” ให้กบั รองผูว้ า่ การพัฒนาการไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมคณะ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
2. ร่ วมดาเนิ นงานโครงการวิจยั นาร่ องเกี่ ยวกับการปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ าในคลองระบายน้ า เริ่ ม
ดาเนินการในเดือนสิ งหาคม – ธันวาคม 2551 ณ จังหวัดราชบุรี
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3. วิทยากรบรรยาย “พลังงานลม” และ “การปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตร” ให้กบั ศูนย์ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการวิจยั และการจัดการพลังงานที่ยงั่ ยืน (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่ 9 สิ งหาคม 2551
4. วิท ยากรบรรยาย “การออกแบบกัง หั น ลมเพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า” ให้ ก ับ นิ สิ ต ปริ ญ ญาเอก คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
5. วิท ยากรบรรยาย “เทคโนโลยีพ ลังงานทดแทน พลัง งานลมและขยะ” ให้ ก ับ กระทรวง
พลังงาน ในระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2550
6. วิทยากรบรรยาย และอานวยความสะดวก ตอบข้อซักถามแก่ผูเ้ ยี่ยมชมอาคารวิจยั ประยุกต์
กังหันลมผลิตไฟฟ้ า ให้กบั เจ้าหน้าที่กรวงพลังงาน
7. วิทยากรบรรยาย “Wind Power Generation” ให้กบั ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการวิจยั และการ
จัดการพลังงานที่ยงั่ ยืน (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่ 8 มีนาคม 2550
8. วิทยากรบรรยาย “การปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต ”
ให้กบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ในวันที่ 20 – 22 มกราคม 2549
5.4 บริการสั งคมและผลงานทีไ่ ด้ รับ
1. รับมอบเกียรติบตั รการนาเสนอผลงานวิจยั แห่ งชาติ 2551 จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศ
ไทย (กฟผ.) โครงการวิจยั “โครงการพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้ าขนาด 50 กิโลวัตต์”
2. เฝ้ าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี และร่ วมปลูกต้นไม้
ในโครงการปลูกต้นไม้ “อุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาสิ รินธร”
3. เผยแพร่ ขอ้ มูล “การผลิตไฟฟ้ าไว้ใช้เอง” ให้กบั กองบรรณาธิ การวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
4. บริ ษทั เอเบิล คอลซัลแตนท์ จากัด สัมภาษณ์และสารวจข้อมูลการให้กงั หัวลมในประเทศไทย
โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาและส่ งเสริ มหลังงาน
5. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ยืมกังหันลมเพื่อจัดแสดงนิ ทรรศการในงาน “โครงการ
ห้องเรี ยนสี เขียว 2006 ยุคโลกาภิวตั น์” ให้กนั ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง
6. ให้สัมภาษณ์บนั ทึกวีดีโอ นาเสนอรายการของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7. สื่ อมวลชนรายการผูห้ ญิ งถึ งผูห้ ญิงขอสัมภาษณ์ “อาคารวิจยั ประยุก ต์พ ลัง งานลม น้ า และ
แสงอาทิตย์” รายการเพื่อนคู่คิด ทางสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และรายการผูห้ ญิงถึง
ผูห้ ญิง ทางสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3
8. สื่ อมวลชนขอสัม ภาษณ์ “อาคารวิจ ัย ประยุก ต์พ ลัง งานลม น้ า และแสงอาทิ ตย์” รายการ
มหัสจรรย์พลังงาน ทางสถานี UBC 60
9. ให้ข ้อ มู ล และบัน ทึ ก ภาพ “โครงการเทคโนโลยี ก ัง หันลมผลิ ต ไฟฟ้ าความเร็ ว ต่ า ” ให้ ก ับ
นักศึ กษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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10. ร่ ว มจัด นิ ท รรศการสรุ ป โครงการจัด ท าแผนพลัง งาน 80 ชุ ม ชนสนองแนวพระราชด าริ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ประจาปี 2550
11. เผยแพร่ ขอ้ มูล “โครงการกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้ า ให้กบั ธนาคารกรุ งเทพ
5.5 ได้ รับการคัดเลือกข้ าราชการพลเรือนดีเด่ น ประจาปี 2550
1. รับเชิญเป็ นนักวิจยั ร่ วม โครงการวิจยั นาร่ องเกี่ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพน้ าในคลองระบายน้ า
สานักวิจยั และพัฒนา กรมชลประธาน โครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษาราชบุ รีฝั่งซ้าย จังหวัด
ราชบุรี
2. บริ ษทั ทีวบี ูรพา จากัด ถ่ายทาสารคดีงานวิจยั กังหันลม ตอน “พลังงานบริ สุทธิ์ ”
3. บริ ษทั ป่ าใหญ่ ครี เอชัน่ จากัด ถ่ ายทาสารคดี เรื่ องกังหันลม เพื่อเผยแพร่ เป็ นความรู ้ ให้แก่
ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป
4. หัวหน้าโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากกังหันลมและแสงอาทิตย์ระยะที่ 1 เกาะล้าน เมือพัทยา
6. ผลงานทางวิชาการ
1. Wirachai Roynarin B.Eng., MsC, Ph.D. Mechanical Engineering, The Wind Power, Joint Student
Presentation on Energy and Environment for Sustainable Development (SPEED): The 2nd
International School of Energy Science held by JGSEE, Kyoto University and RIT at
Rajamangala Institute of Technology (RIT) 19 – 22 July 2007.
2. Wirachai Roynarin B.Eng., MsC, Ph.D. Mechanical Engineering, The Wind Power, Joint
Student Presentation on Energy and Environment for Sustainable Development (SPEED): The
2nd International School of Energy Science held by JGSEE, Kyoto University and RIT at
Rajamangala Institute of Technology (RIT) 19 – 22 July 2008.
3. Wirachai Roynarin B.Eng., MsC, Ph.D. Mechanical Engineering, ”The Wind Energy
Development in Thailand” Presented at UNN, Newcastle, UK on 20 April 2009.
4. W.Roynarin Ph. D “Designing of 100 KW Micro Wind Farm for Low Wind Speed Zone. The
24th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, Ubon Ratchathani October
20 – 22, 2010.
5. W.Roynarin Ph. D “Wind Machine for Wastewater Treatment” The second TSME International
Conference on Mechanical Engineering, Krabi, Thailand 15-21 October 2012
6. W.Roynarin Ph.D, Swang C. “Analysis on a Maximum Rotational Speed of 20 kW Wind Turbine
Blade Performance ,Energy Network 7’ E-NET7 ,Engineering Faculty RMUTT, 2-5 May ,
Phuket Thailand 2011
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7. W.Roynarin Ph.D, Swang C. “2 kW Wind Generator of Two Rotors on a Single-Tower” , Energy
Network 7’ E-NET7 ,Engineering Faculty RMUTT, 2-5 May , Phuket Thailand 2011
8. W. Roynarin Silapachai P. ”Designing of pumping system for wind energy”4th Thailand
Renewable Energy Community configuration Congress, TREC4, Lampang Thailand28-30
November 2011.
9. W. Roynarin Pinit S. ”Analysis of Potentail Genergationfrom Wind Turbine 1.5 MW at Hua sai,
Nakorn si Thamrath”4th Thailand Renewable Energy Community configuration Congress,
TREC4, Lampang Thailand 28-30 November 2011 .
10. W.Roynarin Ph. D “Design of 10 KW Wind Machine for Low Wind speed Region Using
Computation Fluid Dynamics (CFD)” The 3rd International Conference on Sustainable Energy
and Green Architecture SEGA- 03 , Bangkok Thailand March 14-16,2012
11. W. Roynarin Pinit S. “Studying of Blade Effect of 1.5 MW Wind Turbine Using CFD
Technique” 8th Energy Network of Thailand, E-NET 8, Mahasarkam University Thailand 2-4
May, 2012
12. W. Roynarin Silapachai P. “ Efficiency Analysis of 1 kW wind Machine for Water Pumping” 8th
Energy Network of Thailand, E-NET 8, , Mahasarkam University Thailand 2-4 May, 2012.
2. ตาราและหนังสื ออืน่ ๆ
1. วิรชัย โรยนริ นทร์ , ต้นแบบเทคโนโลยีกงั หันลมผลิตไฟฟ้ า, ภาควิชาเครื่ องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2550.
2. วิรชัย โรยนริ นทร์ , โครงการวิจยั เพื่อพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้ าต้นแบบขนาด 50 กิโลวัตต์, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2552.
3. วิรชัย โรยนริ นทร์ , กลศาสตร์ วศิ วกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1, พฤศจิกายน 2552, กรุ งเทพฯ: ทริ ปเพิล้ เอ็ด
ดูเคชัน่ , 2552. 416 หน้า.
4. วิรชัย โรยนริ นทร์ , การออกแบบและติดตั้งใช้งานกับหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ าความเร็ วลมต่าขนาด
1 กิโลวัตต์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554.
5. วิรชัย โรยนริ นทร์ , การศึกษาวิจยั โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานลมและการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในพื้ น ที่ โครงการรั ก ษ์ ป่ า สร้ า งคน 84 ต าบล วิ ถี พ อเพี ย งระยะที่ 2, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2556.
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1. ชื่ อ - นามสกุล (ภาษาไทย)ามสกุล (ภาษาไทย) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
Assistant Professor Dr. Sommai Pivsa-Art
2. ตาแหน่ งปัจจุบัน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. หน่ วยงานและสถานทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้ สะดวก พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิ ต-นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3401
โทรสาร 0 2549 3409 E-mail: spivsaat@yahoo.com
3. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วท.บ.(เคมี)
M.Eng.(Chemical Engineering)
Ph.D.(Chemical Engineering)
4. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบนั

ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
2527
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538
Osaka University, Osaka, Japan
2541
Osaka University, Osaka, Japan

อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5. ผลงานทางวิชาการ
1. S. Pivsa-Art, K. Okuro, M. Miura, S. Murata, and M. Nomura, "Acylation of 2Methoxynaphthalene with Acyl Chlorides in the Presence of a Catalytic Amount of Lewis
Acids", J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1,1703-1707 (1994).
2. S. Pivsa-Art, Y. Fukui, M. Miura, and M. Nomura, "Copper-Promoted Reaction of Aryl
Iodides with Activated Methine Compounds", Bull. Chem. Soc. Jpn., 69, 2039-2042 (1996).
3. S. Pivsa-Art, T. Satoh, M. Miura, and M. Nomura, “Palladium-Catalyzed Reaction of Aryl
Bromides with Dialkylacetylenes to Produce Allenic Compounds”, Chem. Lett., 823-824
(1997).
4. S. Pivsa-Art, T. Satoh, Y. Kawamura, M. Miura, and M. Nomura, “Palladium-Catalyzed
Arylation of Azole Compounds with Aryl Halides in the Presence of Alkali Metal Carbonates
and the Use of Copper Iodide in the Reaction”, Bull. Chem. Soc. Jpn., 71, 467-473 (1998).
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5. M. Miura, S. Pivsa-Art, G. Dyker, J. Heiermann, T. Satoh, and M. Nomura, (1998):
Palladium-Catalyzed Reaction of Aryl Bromides with Metallocenes to Produce Pentaarylated
Cyclopentadienes. J. Chem. Soc., Chemical Communication, 1889-1890 (1998).
6. September 1991 - December 1991; Training on Polymer Materials and Technology at Plastic
Engineering Department, Osaka Municipal Technical Research Institute, Osaka, JAPAN.
7. May 1999 – August 1999; STA Post-Doctoral Research Fellowship in Department of Organic
Materials, Osaka National Research Institute, AIST, Ministry of International Trade and
Industry, JAPAN Research Themes: Synthesis and Characterization of Biodegradable
Polymers and the Polymer Recycle.
8. April 2000 – March 2001; ITIT Invitation Professor Fellowship Program in Department of
Organic Materials, Osaka National Research Institute, AIST, Ministry of International Trade
and Industry, JAPAN Research Themes: Synthesis and Characterization of Biodegradable
Polymers and the Polymer Recycle.
9. January 2002 – February 2003; Alexander von Humboldt Post-Doctoral Research Fellowship
(Germany Government), Bochum University, Bochum, Germany Research Themes: Synthesis
of Nanosized -Conjugated Compounds.
10. January 2005 – March 2005; Visiting Professor at Institute of Advanced Energy, Kyoto
University, Kyoto, JAPAN Research Themes: Synthesis and Characterization of Composite
Nano-structures for Photo-electrochemical Functional Materials.
11. Pivsa-Art, S., Nakayama, A., Kawasaki, N., Yamamoto, N. and Aiba, S. (2002):
Biodegradability Study of Copolyesteramides based on Diacid Chlorides, Diamines, and
Diols, Journal of Applied Polymer Science, 85, 4, 774-784.
12. Pavasupree, S., Suzuki, Y., Kitiyanan, A., Pivsa-Art, S., Yoshikawa, S. (2005): Synthesis and
Characterization of Vanadium Oxides Nanorods, Journal of Solid State Chemistry, 178, 21522158.
13. Pavasupree, S., Suzuki, Y., Pivsa-Art, S., Yoshikawa, S. (2005): Preparation and
Characterization of Mesoporous MO2 (M = Ti, Ce, Zr and Hf) Nanopowders by a Modified
Sol-Gel Method, Ceramics International, 31, 959-963.
14. Pavasupree, S., Suzuki, Y., Pivsa-Art, S., Yoshikawa, S. (2005): Preparation and
Characterization of Mesoporous TO2 – CeO2 Nanopowders respond to visible wavelength,
Journal of Solid State Chemistry, 178, 128-134.
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15. Pavasupree, S., Suzuki, Y., Pivsa-Art, S., Yoshikawa, S. (2005): Synthesis and
Characterization of Nanoporous, Nanorods, Nanowires Metal Oxides, Science and
Technology of Advanced Meterials, 6, 224-229.
16. Nakayama, A., Pivsa-Art, S., Kawasaki, N., Yamamoto, N. and Aiba, S. (1999): 48th Annual
Polymer Conference, Polymer Preprints, Japan, The Society of Polymer Science, Japan, 48,
No. 13, p. 3314 (in Japanese).
17. Miura, M., Satoh, T., Itaya, T., Kawamura, Y., Pivsa-Art, S. and Nomura, M. (1997): 9th
IUPAC Symposium on Organometallic Chemistry, OMCOS 9, final program p. 130, poster
42.
18. Pivsa-Art, S., Nakayama, A., Kawasaki, N., Yamamoto, N. and Aiba, S. (2001): submitted to
50th Annual Polymer Conference, Polymer Preprints, Japan, The Society of Polymer Science,
Japan, approximate page volume: 2 pages (in Japanese).
19. Pivsa-Art, S. and Dyker, G. (2003): “Synthesis of Nanosized π-Conjugated Compounds for
Construction of Coordination Polymers”, The 1st International Symposium on Sustainable
Energy System, March 13-14, 2003, Campus Plaza Kyoto, Kyoto, Japan p. 19. (in English).
20. Sommai Pivsa-Art, Pranee Nuinu, Supakit Kongdum, and Yodhin Yamolyong, “Preparation
of Materials for Artificial Leathers to Substitute the Utilization of PVC Polymers”, The 3rd
International Symposium on Sustainable Energy System & The 4th Eco-energy Material
Science and Engineering Symposium, Kyoto University, Clock Tower Centennial Hall,
August 30-September 1, 2006.
6. ตาราและหนังสื ออืน่ ๆ
-
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ดร.ณฐภัทร พันธ์คง
Dr. Nathabhat Phankong
2. ตาแหน่ งปัจจุบัน
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
3. หน่ ว ยงานและสถานที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ส ะดวก พร้ อ มหมายเลขโทรศั พ ท์ โทรสาร และไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิ ต-นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3420
โทรสาร 0 2549 3422 E-mail: nathabhat@gmail.com
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
Ph.D.(Electrical Engineering)
5. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั

ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2553
Kyoto University, Kyoto, Japan

อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. ผลงานทางวิชาการ
1. N. Panklang, N. Phankong, and K. Bhumkittipich, “Design of 33 kV Transformer Bushing
Insulator from NR and HDPE,” Energy Procedia, vol. 9, pp. 95-103, Sep. 2011.
2. N. Phankong, T. Funaki, and T. Hikihara, “Switching characteristics of lateral-type and
vertical-type SiC JFETs depending on their internal parasitic capacitances,” IEICE Electron.
Express, vol. 7, no. 14, pp. 1051-1057, Jul. 2010.
3. N. Phankong, T. Funaki, and T. Hikihara, “Characterization of the gate-voltage dependency of
input capacitance in a SiC MOSFET,” IEICE Electron. Express, vol. 7, no. 7, pp. 480-486,
Apr. 2010.
4. T. Funaki, N. Phankong, T. Kimoto, and T. Hikihara, “Measuring terminal capacitance and its
voltage dependency for high-voltage power devices,” IEEE Trans. on Power Electron., vol.
24, no. 6, pp. 1486-1493, Jun. 2009.
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5. N. Panklang, N. Phankong, and K. Bhumkittipich, “Design of 33 kV Transformer Bushing
Insulator from NR and HDPE,” The 9th Eco-Energy and Materials Science and Engineering
Symposium (EMSES2011), Chiang Rai, Thailand, May 28-31, 2011.
6. N. Phankong, T. Yanagi, and T. Hikihara, “Evaluation of Inherent Elements in a SiC Power
MOSFET by Its Equivalent Circuit,” The 14th European Conference on Power Electronics and
Applications (EPE2011), Birmingham, United of Kingdom, August 31-September 1, 2011.
7. N. Phankong, “Evaluation of Switching Behavior of SiC JFET Based on Static I-V and C-V
Characteristics,” The 3rd Electrical Engineering Network 2011, Nonthaburi, Thailand, March
9-11, 2011.
8. N. Phankong, T. Yanagi, and T. Hikihara, “An analysis of switching behavior by equivalent
circuit of power MOSFET,” The 2010 Annual Meeting Record IEE Japan, Meiji University,
Japan, March 17-19, 2010.
9. N. Phankong, T. Funaki, and T. Hikihara, “A static and dynamic model for a silicon carbide
power MOSFET,” The 13th European Conference on Power Electronics and Applications
(EPE2009), Barcelona, Spain, September 8-10, 2009.
10. T. Funaki, N. Phankong, and T. Hikihara, “Measurement of terminal capacitance of high
voltage MOS power transistors,” The Papers of Joint Technical Meeting on Electron Devices
and Semiconductor Power Converter, IEE Japan, EFM-09-38/EDD-09-72/SPC-09-139, Tokyo
Institute of Technology, Japan, October 29, 2009.
11. N. Phankong, T. Funaki, and T. Hikihara, “A study on C-V characterization of lateral-type
silicon carbide JFET,” The 2009 Annual Meeting Record IEE Japan, Hokkaido University,
Japan, March 17-19, 2009.
12. N. Phankong, T. Funaki, and T. Hikihara, “Experimental study on dynamic behavior of power
MOSFET based on capacitance-voltage characteristics,” The Papers of Joint Technical
Meeting on Electron Devices and Semiconductor Power Converter, IEE Japan, EDD-0865/SPC-08-152, Kyushu Institute of Technology Tobata Campus, Japan, October 23-24, 2008.
13. N. Phankong, T. Funaki, and T. Hikihara, “Modeling of power MOSFET based on
capacitance-voltage characteristics,” The 22nd Annual Conference of the Industry
Applications Society of the Institute of Electrical Engineers of Japan (JIASC2008), Kochi
City Culture-Plaza (CUL-PORT), Japan, August 27-29, 2008.
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14. N. Phankong, T. Funaki, and T. Hikihara, “Evaluation of base region parameters in IGBT
based on capacitance-voltage characteristics,” Proceeding of the 2008 IEICE General
Conference, Kitakyushu Science and Research Park, Japan, March 18-21, 2008.
15. N. Phankong, T. Funaki, and T. Hikihara, “A Discussion on the High Level Carrier Lifetime
Effect of IGBT Model,” The Papers of Joint Technical Meeting on Electron Devices and
Semiconductor Power Converter, IEE Japan, EDD-07-73/SPC-07-99, Mie University, Japan,
October 25-26, 2007.
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6. ผลงานทางวิชาการ
1. S. Pavasupree, J. Jitputti, S. Ngamsinlapasathian, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa
“Hydrothermal Synthesis, Characterization, Photocatalytic Activity and Dye-sensitized Solar
Cell Performance of Mesoporous Anatase TiO2 Nanopowders” Materials Research Bulletin,
43 (2008) 149-157. (2006 impact factor = 1.383)
2. J. Jitputti, S. Pavasupree, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa “Synthesis of TiO2 Nanotubes and Its
Photocatalytic Activity for H2 Evolution” Japanese Journal of Applied Physics, 47 (2008) 751756. (2006 impact factor = 1.222)
3. J. Jitputti, T. Rattanavoravipa, S. Chuangchote, S. Pavasupree, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa
“Low Temperature Hydrothermal Synthesis of Monodispersed Flower-like Titanate
Nanosheets” Catalysis Communications, 10 (2009) 378-382. (2007 impact factor = 2.394)
4. S. Pavasupree, N. Laosiripojana, S. Chuangchote, and T. Sagawa, “Fabrication and
Utilizations of Titania Nanofibers from Natural Leucoxene Mineral for Photovoltaic
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factor = 1.222)
5. S. Chainarong, L. Sikong, S. Pavasupree, and S. Niyomwas “Synthesis and Characterization
of Nitrogen-doped TiO2 Nanomaterials for Photocatalytic Activities under Visible Light”
Energy Procedia, 9 (2011) 418-427.
6. A. Simpraditpan, T. Wirunmongkol, W. Boonwatcharapunsakun, S. Pivsa-art, C. Duangduen,
S. Sakulkhaemaruethai, and S. Pavasupree “Preparation of High PhotocatalystMesoporous
TiO2 from Nanosheets Using Autoclave Unit (Thai Made)” Energy Procedia, 9 (2011) 440445.
7. D. Aphairaj, T. Wirunmongkol, S. Pavasupree, and P. Limsuwan, “Effect Of Calcination
Temperatures On Structures Of Tio2 Powders Prepared By Hydrothermal Method Using Thai
Leucoxene Mineral” Energy Procedia, 9 (2011) 539-544.
8. W. Pivsa-Art, S. Pavasupree, N. O-Charoen, U. Insuan, P. Jailak, S. Pivsa-Art “Preparation of
Polymer Blends Between Poly (L-Lactic Acid), Poly (Butylene Succinate-Co-Adipate) and
Poly (Butylene Adipate-Co-Terephthalate) for Blow Film Industrial Application” Energy
Procedia, 9 (2011) 581-588.
9. S. Pivsa-Art, N. Srisawat, N. O-Charoen, S. Pavasupree, W. Pivsa-Art “Preparation of
Knitting Socks from Poly (Lactic Acid) and Poly [(R)-3-Hydroxybutyrate-co-(R)-3Hydroxyvalerate] (PHBV) Blends for Textile Industrials” Energy Procedia, 9 (2011) 589-597.
10. S. Pavasupree, J. Jitputti, N. Srisawat, N. Laosiripojana, S. Sakulkhaemaruethai, S.
Ngamsinlapasathian, K. Onoda, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa “Development of Onedimensional Nanostructured TiO2 Prepared by Hydrothermal Method for Energy Applications
(RMUTT & Kyoto University Cooperative Works)” Proceeding, ASEAN COST+3: New
Energy Forum for Sustainable Environment (NEFSE) and The 6th Eco-Energy and Materials
Science and Engineering Symposium (6th EMSES), The Kyoto University Clock Tower,
Kyoto, Japan, May 25-27, 2008, pp. 33-39.
11. J. Jitputti, T. Ratanavoravipa, S. Chuangchote, S. Pavasupree, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa
“Fabrication of Flower-like TiO2 Nanosheets by Hydrothermal Method” Proceeding, ASEAN
COST+3: New Energy Forum for Sustainable Environment (NEFSE) and The 6th Eco-Energy
and Materials Science and Engineering Symposium (6th EMSES), The Kyoto University
Clock Tower, Kyoto, Japan, May 25-27, 2008, pp.43-46.
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12. S. Pavasupree, J. Jitputti, N. Srisawat, N. Laosiripojana, S. Sakulkhaemaruethai, S.
Ngamsinlapasathian, K. Onoda, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa “Simple Preparation of High
Specific Surface Area Nanostructured TiO2 for Energy Applications (RMUTT & Kyoto
University Cooperative Works)” Proceeding, The 1st Rajamangala University of Technology
Conference, Thumrin Thana Hotel, Trang, Thailand, August 27-29, 2008, accepted.
13. S. Pavasupree, J. Jitputti, N. Laosiripojana, S. Ngamsinlapasathian, Y. Suzuki, and S.
Yoshikawa “Development of High Specific Surface area Nanosheets TiO2 with Narrow Pore
Size Distribution for Energy Applications” Proceeding, Industrial Engineering Network (IE
Network) Conference 2008, October 20-22, 2008, pp. 680-685.
14. M. Klanboobpha, K. Kimapong, and S. Pavasupree “Effect of Micro/Nano Titanium Dioxide
Addition in Polypropylene Fibers on Tensile, Anti-bacterial, and Thermal Properties”
Proceeding, Industrial Engineering Network (IE Network) Conference 2008, October 20-22,
2008, pp. 781-786.
15. N. Biathong, S. Torsakul, and S. Pavasupree “Electrical and Thermal Properties of
Micro/Nano Magnesium Oxide Addition in Polypropylene” Proceeding, Industrial
Engineering Network (IE Network) Conference 2008, October 20-22, 2008, pp. 824-829.
16. S. Pavasupree, J. Jitputti, N. Laosiripojana, S. Ngamsinlapasathian, Y. Suzuki, and S.
Yoshikawa “Development of Dye-sensitized Solar Cells Using Nanosheets TiO2 Electrode”
Proceeding, 31st Electrical Engineering Conference (EECON31), Royal Hills Golf Resort and
Spa Nakornnayok, Nakornnayok, Thailand, October 29-31, 2008, pp. 1023-1026.
17. S. Pavasupree, J. Jitputti, P. Mankhong, I. Travanisakul, N. Srisawat, C. Duangduen, N.
Laosiripojana, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa “Preparation Development of Nanosheets TiO2
for Addition in Polypropylene Fibers” Nanothailand Symposium 2008, Bangkok, Thailand,
November 6-8, 2008, pp. 43-44.
18. S. Pavasupree, J. Jitputti, N. Laosiripojana, S. Ngamsinlapasathian, Y. Suzuki, and S.
Yoshikawa “High Specific Surface Area Nanosheets TiO2 Electrode for Dye-sensitized Solar
Cells” Electrical Engineering Network 2008 (EENET 2008), Faculty of Engineering,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani,
12110, Thailand, November 20-21, 2008, pp. 202-205.
19. S. Pavasupree, J. Jitputti, N. Laosiripojana, S. Ngamsinlapasathian, Y. Suzuki, and S.
Yoshikawa S. Pavasupree, C. Duangduen, S. Pivsa-Art, S. Sakulkhaemaruethai1, J. Jitputti, Y.
Suzuki, and S. Yoshikawa “Development of TiO2 -Derived Nanofibers Using Hydrothermal
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Method” Proceeding, Industrial Engineering Network (IE Network) Conference 2009,
Pullman Khon Kaen Hotel, Khon Kaen, Thailand, October 21-22, 2009, pp. 1113-1118.
20. M. Klanboobpha, K. Kimapong, and S. Pavasupree “Preparation of Nanofibers from
Leucoxene Mineral” Proceeding, Industrial Engineering Network (IE Network) Conference
2009, Pullman Khon Kaen Hotel, Khon Kaen, Thailand, October 21-22, 2009, pp. 1152-1158.
21. N. Biathong, S. Torsakul, and S. Pavasupree “Preparation of MgO Nanoplates by
Hydrothermal Method and Effect of MgO Nanoplates Addition in PP” Proceeding, Industrial
Engineering Network (IE Network) Conference 2009, Pullman Khon Kaen Hotel, Khon Kaen,
Thailand, October 21-22, 2009, 1263-1268.
22. S.Chainarong, S.Pavasupree, L.Sikong, S.Niyomwas “The Effect of Parameter on
Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide Prepared by Hydrothermal Method” Proceeding,
The 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (7th EMSES), Holiday
Inn Chiang Mai Hotel, Chiang Mai, Thailand, November 19-22, 2009, pp. 221-225.
23. P. Charoenrat, N. Tonanon, S. Pavasupree “Hydrothermal synthesis and characterization of 1D nanostructured titanate from white pigment” Proceeding, The 7th Eco-Energy and Materials
Science and Engineering Symposium (7th EMSES), Holiday Inn Chiang Mai Hotel, Chiang
Mai, Thailand, November 19-22, 2009, pp. 300-304.
24. S. Pavasupree, C. Duangduen, S. Pivsa-Art, S. Sakulkhaemaruethai, N. Laosiripojana, J.
Jitputti, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa “Simple hydrothermal synthesis and characterization of
1-D nanostructured titanate from leucoxene mineral” Proceeding, The 7th Eco-Energy and
Materials Science and Engineering Symposium (7th EMSES), Holiday Inn Chiang Mai Hotel,
Chiang Mai, Thailand, November 19-22, 2009, pp. 305.
25. S. Pavasupree, M. Klanboobpha, K. Kimapong, C. Duangduen, S. Pivsa-Art, S.
Sakulkhaemaruethai, N. Laosiripojana, “Preparation of Titanate and Titanium Dioxide from
Leucoxene Mneral by Environmental Friendly Process” Proceeding, 2nd Thailand Renewable
Energy Community Configuration Conference (2nd TREC), School of Renewable Energy
Technology, Naresuan University, Pisanulok, Thailand, December 22-23, 2009, pp. 1-9.
26. P. Charoenrat, N. O-Charoen, T. Wirunmongkol, N. Tonanon, and S. Pavasupree,
“Hydrothermal Synthesis, Characterization and Dye-sensitized Solar Cell Efficiency of
Nanotubes Titanate from White Pigment” Proceeding, The 8th Eco-Energy and Materials
Science and Engineering Symposium (8th EMSES), Obaku Plaza, Kyoto University, Kyoto,
Japan, August 19-21, 2010, accepted.
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27. S. Pavasupree, T. Wirunmongkol, C. Duangduen, S. Niyomwas, N. Laosiripojana, S.
Chuangchote, Y. Suzuki, T. Sagawa, and S. Yoshikawa, “Hydrothermal Preparation and
Photovoltaic Properties of Nanofibers from Thai Leucoxene Mineral” Proceeding, The 8th
Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (8th EMSES), Obaku Plaza,
Kyoto University, Kyoto, Japan, August 19-21, 2010, accepted.
28. N. Rungpin, S. Pavasupree, P. Prasassarakich, and S. Poompradub “Preparation of Calcium
Carbonate from Golden Apple Snail and Oyster Shells by Hydrothermal Process” Proceeding,
The 8th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (8th EMSES), Obaku
Plaza, Kyoto University, Kyoto, Japan, August 19-21, 2010, accepted.
29. S. Pavasupree, “Development of dye-sensitized solar cells using TiO2 nanotubes”, Proceeding,
Industrial Engineering Network 2010 (IE Network 2010), Sunee Grand Hotel,
Ubonratchathani, Thailand, October 13-15, 2010, accepted.
30. S. Pavasupree, “Preparation Development of TiO2-derived Nanotubes”, Proceeding, Industrial
Engineering Network 2010 (IE Network 2010), Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani,
Thailand, October 13-15, 2010, accepted.
31. P. Charoenrat, N. O-Charoen, T. Wirunmongkol, N. Tonanon, and S. Pavasupree,
“Hydrothermal Preparation of Titanate Nanotubes from Low-cost White Pigment Titanium
dioxide”, Proceeding, Industrial Engineering Network 2010 (IE Network 2010), Sunee Grand
Hotel, Ubonratchathani, Thailand, October 13-15, 2010, accepted.
32. M. Klanboobpha, N. O-Charoen, T. Wirunmongkol, K. Kimapong, N. Srisawat, C.
Duangduen, and S. Pavasupree, “Effect of Nano - TiO2 from Leucoxene Mineral Addition in
PP Fibers on Some Mechanical and Thermal Properties”, Proceeding, Industrial Engineering
Network 2010 (IE Network 2010), Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani, Thailand, October
13-15, 2010, accepted.
33. N. Biathong, S. Torsakul, and S. Pavasupree, “Magnesium Oxide Nanoplate by Hydrothermal
Method and Effect to Mechanical Qualification of Filling Magnesium Oxide Nanoplate in
Polypropylene”, Proceeding, Industrial Engineering Network 2010 (IE Network 2010), Sunee
Grand Hotel, Ubonratchathani, Thailand, October 13-15, 2010, accepted.
34. N. Srisawas, S. Pivsa-Art, N. O-Charoen, S. Pavasupree, and S. Naraphirom A-nan, “Fiber
Preparation of Polymer Blend (Nylon 6 and Polypropylene)”, Proceeding, Industrial
Engineering Network 2010 (IE Network 2010), Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani,
Thailand, October 13-15, 2010, accepted.
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35. D. Aphiaraj, S. Pavasupree, and P. Limsuwan, “Preparation of TiO2 powder from leucoxene
mineral by hydrothermal method”, Proceeding, 2nd Rajamangala University of Technology
Thanyaburi International Conference, Bangkok, Thailand, November 24-26, 2010, accepted.
36. S. Pavasupree, T. Wirunmongkol, S. Niyomwas, N. Laosiripojana, P. Charoenrat, and S.
Chuangchote, “Preparation and Dye-sensitized Solar Cell Efficiency of Nanofibers from Thai
Leucoxene Mineral by Environmental Friendly Process” Proceeding, 33rd Electrical
Engineering Conference (EECON33), Centara Duangtawan Hotel, Chiang-mai, Thailand,
December 1-3, 2010, accepted.
37. P. Charoenrat, N. O-Charoen, T. Wirunmongkol, N. Tonanon, and S. Pavasupree,
“Hydrothermal Preparation and Dye-sensitized Solar Cell Efficiency of Titanate Nanotubes
from Low-cost White Pigment” Proceeding, 33rd Electrical Engineering Conference
(EECON33), Centara Duangtawan Hotel, Chiang-mai, Thailand, December 1-3, 2010,
accepted.
38. N. Rungpin, S. Pavasupree, P. Prasassarakich, and S. Poompradub “Hydrothermal Process for
Synthesis of Nanocalcium carbonate from Natural resource” The 3rd Thailand Renewable
Energy Community Configuration (3rd TREC), Faculty of Engineering, Rajamangala
University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, Thailand, December 15-17, 2010, pp.
185-189.
39. T. Wirunmongkol, A. Khantong, R. Chancomrung, A. Krutpuksee, N. Srisawas, N. OCharoen, S. Pavasupree, “Preparation and Some Mechanical Properties of Compression Plate
from Recycled Materials (HDPE drinking Water Bottle and Coffee Powder)” The
National/International Conference on Sustainable Community Development: Future
Community Foundation for Sustainable Development (Khon Kaen University), Kosa Hotel,
Khon Kaen, Thailand, January 27-29, 2011, pp.610-614.
40. S. Pavasupree, W. Boonwatcharapunsakun, T. Wirunmongkol, A. Simpraditpan, S. Pivsa-art,
S. Sakulkhaemaruethai, and C. Duangduen “Preparation and Photocatalytic Activity of
Nanosheets TiO2 Using Autoclave Unit (Thai Made)” The National/International Conference
on Sustainable Community Development: Future Community Foundation for Sustainable
Development (Khon Kaen University), Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, January 27-29,
2011, pp. 725-728.

85
41. T. Wirunmongkol, P. Charoenrat, N. Tonanon, and S. Pavasupree “Preparation of NanotubesNanoparticles from Thai Leucoxene Mineral” PSU Engineering Conference (PEC 9), Merlin
Beach Resort (Tri Trang Beach), Phuket, Thailand, May 2-3, 2011, pp.688-692.
42. T. Wirunmongkol, P. Charoenrat, N. Tonanon, and S. Pavasupree “Dye-Sensitized Solar Cells
Efficiency of Nanotubes-Nanoparticles from Thai Leucoexene Mineral” 7th Conference on
Energy Network of Thailand (E-NETT 2011), Phuket Orchid Resort and Spa, Phuket,
Thailand, May 3-5, 2011, pp.1063-1068.
43. T. Wirunmongkol, N. Srisawas, N. O-Charoen, N. Tonanon, and S. Pavasupree “Preparation
and Some Mechanical Properties of Compression Plate from Recycled Materials (HDPE
drinking Water Bottle and Coconut Coir Powder)” 7th Conference on Energy Network of
Thailand (E-NETT 2011), Phuket Orchid Resort and Spa, Phuket, Thailand, May 3-5, 2011,
pp.1178-1182.
44. S. Chainarong, L. Sikong, S. Niyomwas and S. Pavasupree “Synthesis and Characterization of
Nitrogen-doped TiO2 Nanomaterials for Photocatalytic Activities under Visible Light” 9th
Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (9th EMSES 2011), Wiang
Inn Hotel, Chiang Rai, Thailand, May 25-28, 2011, NM 04.
45. A. Simpraditpan, T. Wirunmongkol, W. Boonwatcharapunsakun, S. Sakulkhaemaruethai, S.
Pivsa-art, C. Duangduen and S. Pavasupree, “Preparation of High Photocatalyst Mesoporous
TiO2 from Nanosheets Using Autoclave Unit (Thai Made)” 9th Eco-Energy and Materials
Science and Engineering Symposium (9th EMSES 2011), Wiang Inn Hotel, Chiang Rai,
Thailand, May 25-28, 2011, NM 08.
46. T. Wirunmongkol, P. Charoenrat, N. Tonanon, S. Niyomwas, and S. Pavasupree “Simple
Hydrothermal Preparation and Dye-Sensitized Solar Cells Efficiency of NanotubesNanoparticles from Thai Leucoexene Mineral” 9th Eco-Energy and Materials Science and
Engineering Symposium (9th EMSES 2011), Wiang Inn Hotel, Chiang Rai, Thailand, May 2528, 2011, NM 21.
47. D. Aphairaj, T. Wirunmongkol, P. Chaloey-arb, S. Pavasupree, and P. Limsuwan “Effect of
calcination temperatures on structures of TiO2 powders prepared by hydrothermal method
using Thai leucoxene mineral” 9th Eco-Energy and Materials Science and Engineering
Symposium (9th EMSES 2011), Wiang Inn Hotel, Chiang Rai, Thailand, May 25-28, 2011,
NM 33.
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48. N. Srisawat, S. Pivsa-Art, S. Pavasupree, N. O-charoen, W. Pivsa – Art, and N. Suwannamek
“Polymer Blends from Poly(L-lactic acid) and Poly(butylene-succinate-co-adipate)” 9th EcoEnergy and Materials Science and Engineering Symposium (9th EMSES 2011), Wiang Inn
Hotel, Chiang Rai, Thailand, May 25-28, 2011, NM 35.
49. W. Pivsa-Art, S. Pavasupree, N. O-Charoen, U. Insuan, P. Jailak and S. Pivsa-Art
“Preparation of Polymer Blends between Poly (L-lactic acid), Poly(butylene succinate-coadipate) and Poly(butylene adipate-co-terephthalate) for Blow Film Industrial Application” 9th
Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (9th EMSES 2011), Wiang
Inn Hotel, Chiang Rai, Thailand, May 25-28, 2011, NM 49.
7. ตาราและหนังสื ออืน่ ๆ
ไม่มี
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โทรศัพท์ 0 2549 3580
โทรสาร 0 2549 3581
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1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
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5. ประสบการณ์การทางาน/การสอน
ปัจจุบนั
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. การศึกษาการสัน่ สะเทือนของแทรกเตอร์ Investigate of Tractor Vibration. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่ องจักรกลเกษตร เกียรติศกั ดิ์ แสงประดิษฐ์, รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์ ตุลาคม 2548 - กันยายน
2549
2. การศึกษาค่าการสั่นสะเทือนของเครื่ องตัดหญ้าแบบวางราย Investigations into Grass
Mower Vibration. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตรรุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์ , เกียรติศกั ดิ์ แสงประดิษฐ์ ตุลาคม 2548 - กันยายน
2549
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3. การทดสอบสมรรถนะของรถไถเดินตามในห้องปฏิบตั ิการ Investigations into Walking
Tractor Power Requirement in the Labbrotory. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์ , เกียรติศกั ดิ์ แสงประดิษฐ์
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conferences )
1. Jayasuriya, H P W and Sangpradit, Kiattisak ( 2002 ) , Development of a seat suspension
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