หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานทดแทน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เปนตองนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

5
5
6

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

7
7
8
11
28
28

3
4
4
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สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หนา
30
30
30
36

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

39
39
40
41

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

42
42
42

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

43
43
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

49
49
49
49
49

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานทดแทน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยพลังงานทดแทน

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Renewable Energy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลังงานทดแทน)
: ปร.ด. (พลังงานทดแทน)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Renewable Energy)
: Ph.D. (Renewable Energy)
3. วิชาเอก (ถามี)

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 2 ภาษา)
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5.3 การรับเขาศึกษา
 นิสิตไทย
 นิสิตตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอี่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญาของแตละสถาบัน
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญารวมกับ …………………………
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พ.ศ.2545 (หลักสูตรนานาชาติ)
 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 19
เดือน กันยายน พ.ศ.2554
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 6 เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2554
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 167 (1/2555) เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม
พ.ศ.2555
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)
 อาจารยประจําสถาบันการศึกษา
 นักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา บริษัทเอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม
 นักวิทยาศาสตรในกระทรวงพลังงาน และกระทรวงอื่นๆ
 ผูประกอบธุรกิจดานพลังงาน นักบริหารจัดการดานพลังงาน
9. ชื่ อ ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล

นายศรายุทธ วัยวุฒิ

นายนิพนธ เกตุจอย

นางสาวสุขฤดี สุขใจ

นายสมชาย เจียจิตตสวัสดิ์

นางสาวประพิธาริ์ ธนารักษ

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผศ.

Ph.D.

Renewable Energy

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2549

วท.ม.

ฟสิกส

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

2531

ผศ.

อาจารย

อาจารย

อาจารย

นบ.

นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ไทย

2538

กศ.บ.

ฟสิกส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

2524

Dr.-Ing.

Elektrotechnik

University of Kassel

Germany

2548

วท.ม.

เทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ไทย

2543

วท.บ.
Ph.D.

ฟสิกส-พลังงาน
Renewable Energy

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย

2540
2549

วท.ม.

เทคโนโลยีพลังงาน

ไทย

2535

วท.บ.
D.Eng

ฟสิกส
Mechanical Engineering

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย
USA

2530
2551

M.Sc.

Energy Engineering

USA

2547

M.Sc.

Energy Technology

Thailand

2542

วท.บ.
Ph.D.

ฟสิกส
Renewable Energy

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย

2538
2549

M.S.

Renewable Energy

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2544

วท.บ.

เศรษฐศาสตรเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย

2541

University of
Massachusetts
University of
Massachusetts
Asian Institute of
Technology

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 นอกสถานที่ตั้ง

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบนั
ปรับปรุง
57

43

60

36

54

35

60

35

54

35
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่กลาวถึง
11.1.1 ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู
11.1.2 ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงทางอาหารและพลังงาน โดยมีแนวทางการ
พัฒนาการสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพและชีวมวล
11.1.3 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน โดยการสรางภูมิคุมกันของ
ระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให
มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงาน
และประหยัดเงินตราตางประเทศ
11.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 การพัฒนาบุคลากรดานพลังงานทดแทน เพื่อนําความรูไปประยุกตใชใหคุมคา และ
เหมาะสมกับสถานการณขาดแคลนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก
ในปจจุบัน
11.2.2 ความตองการเผยแพรการใชพลังงานทดแทนอยางมีศักยภาพเขาสูช ุมชนระดับทองถิ่น
ขยายไปสูระดับประเทศ และระดับโลก
11.2.3 การอนุรักษพลังงาน เพื่อลดการใชพลังงานฟอสซิลซึ่งเปนผลใหลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
12 ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรมีเปาหมายผลิตผูสาํ เร็จการศึกษาที่มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย ที่
ตอบสนองตอการพัฒนาในเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน
12.1.2 หลักสูตรสามารถผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีศักยภาพในการแขงขันระดับสากล
12.1.3 หลักสูตรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในสาขาวิชาพลังงานทดแทน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
จิตสํานึก และมีคุณธรรม ในวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพดานพลังงานทดแทน
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12.1.4 หลักสูตรมีการปรับปรุง และพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ และ
สามารถแขงขันได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 หลักสูตรสอดคลองกับ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดา น
พลังงานทดแทนซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและใหพอเพียงกับความตองการ
ในอนาคต
12.2.2 หลักสูตรมีเปาหมายสอดคลองกับมหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนดมุงเนนการสราง บัณฑิตให
มีงานทํา สามารถพึ่งพาตนเองได และสามารถนําความรูไปใชไดโดยแทจริงอยางแพรหลาย และสามารถ
ใหบริการดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนได
12.2.3 หลักสูตรพัฒนาตามพันธกิจสถาบัน และสอดคลองกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มุงเนนการ
วิจัย และพัฒนา โดยเฉพาะเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง
13 ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธของรายวิชาที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น (ถามี)
ไมมี
13.2 ความสัมพันธของรายวิชาที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน (ถามี)
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี

หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานพลังงานทดแทน เพื่อนําความรูไปประยุกตใชใหคุมคา
และเหมาะสมกับสภาวการณขาดแคลนพลังงานของโลกในปจจุบัน และเผยแพรการใชพลังงานทดแทนอยาง
มีศักยภาพเขาสูสังคมทองถิ่น ขยายไปสูสังคม ระดับประเทศ และระดับโลกตอไป
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.2.1 เปนผูมีความรู ทักษะ และประสบการณดานพลังงานทดแทนระดับสูง และสามารถบูรณาการ
เขาดวยกัน โดยมุงเนนผลประโยชนของประเทศเปนสําคัญ
1.2.2 เปนผูที่มีความสามารถในการวิจัยดานพลังงานทดแทนอยางเปนระบบ พัฒนานวัตกรรมและ
สรางองคความรูใหมในสาขาวิชาพลังงานทดแทน
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1.2.3 เปนผูที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และใฝรูอยางตอเนื่อง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องทุก 5 ป นับจากเปด
การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. พัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะ
เปนดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงคทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ

 ติดตามผลการประเมิน QA
ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ในดาน
ความพึงพอใจ และภาวะการได
งานทําของบัณฑิต
 จัดทําโครงการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป
 ติดตามความเขมแข็งทาง
วิชาการของดุษฎีบัณฑิต

 รอยละความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
 รอยละของงานวิจัยของนิสิตที่
เผยแพรในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
 รอยละของงานวิจัยของนิสิตที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
 มีเอกสารแสดงหลักสูตรครบถวน
ตาม มคอ.
 รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ตามกําหนดเวลา
 จํานวนดุษฎีบัณฑิตที่ตองการ
ฝกอบรม/ ศึกษาตอ

2. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการของ
อาจารย

 อาจารยประจําไดรับการอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ
ตางๆ และวัดผลประเมินผล ทั้งนี้
เพื่อใหมีความรูความสามารถใน
การประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผูสอนจะตอง
สามารถวัดและประเมินผลไดเปน
อยางดี
 อาจารยประจําตองมีการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เชน การ

 อาจารยประจําไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
 ปริมาณผลงานวิชาการของ
คณาจารยประจําหลักสูตรเชน การทํา
วิจัย การเขียนบทความทางวิชาการหรือ
ตํารา อยางนอย 1 ผลงานตอป
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

ทําวิจัย การเขียนบทความทาง
วิชาการและตํารา
3. การจัดหาครุภัณฑการศึกษาที่  จัดทําแผนการจัดหาครุภัณฑ
มีความจําเปนตอการเรียนการสอน การศึกษาในระยะเวลา 5 ปและ
และการคนควาวิจัย
เสนอตอมหาวิทยาลัย
4. แผนการพัฒนาศักยภาพของ  สนับสนุนใหนิสิตมีผลงาน
นิสิต
ตีพิมพในระดับสากล
 พัฒนาทักษะดานตางๆ เชน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ คุณธรรมและ
จริยธรรม

หลักฐาน/ตัวบงชี้

 ไดรับการสนับสนุนการจัดหา
ครุภัณฑทุกป อยางนอยรอยละ 50 ของ
แผน
 นิสิตมีผลงานตีพิมพในระดับชาติ
หรือนานาชาติอยางนอยคนละ 1 เรื่อง
 สงเสริมใหนิสิตทุกคนเขารับการ
อบรมเกี่ยวกับการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย เชน
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โปรแกรม
สําเร็จรูปดานพลังงาน ภาษาอังกฤษ
คุณธรรมและจริยธรรม อยางนอยปละ
1 ครั้ง

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีภาคฤดูรอน
 ไมมีภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
 วันเสาร - อาทิตย
 นอกวัน - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลักสูตร แบบ 1.1: ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต หรือ
วิศวกรรมศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ และคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2554 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตร แบบ 2.1: ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต หรือ
วิศวกรรมศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ และคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2554 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
 ความรูดา นภาษาตางประเทศไมเพียงพอ
 ความรูดา นคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นิสิตไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได (พิจารณา)
 ทักษะในการดําเนินการวิจัยตามระเบียบ
 อื่นๆ .....................................
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมแนะนําการใหบริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
 มอบหมายใหอาจารยทุกคน ทําหนาที่ดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําแกนิสิต
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเพื่อพัฒนาการทําวิจัยและภาษาอังกฤษของนิสิต
 นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและประเมินผลกับสถานพัฒนา
ภาษาอังกฤษตามประกาศที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
2555
2556
ภาคการศึกษาที่
1 2 1 2
แบบ 1.1
10 5 10 5
แบบ 2.1
- - - จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - -

2557
1 2
10 5
- 10 5

2558
1 2
10 5
5 10 5

2559
1 2
10 5
5 10 5

2.6 งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณโดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
คาใชจายตอหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิต ตามหลักสูตร
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
คาธรรมเนียมการศึกษา
1,775,000 3,725,000 5,675,000 6,700,000
แบบ 1.1
1,331,250 2,793,750 4,256,250 4,500,000
แบบ 2.1
525,000
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร*
1,331,250 2,793,750 4,256,250 5,025,000
* เทากับ 75% ของคาธรรมเนียมการศึกษาหลังหักเขากองทุนคงยอดเงินตน 3% แลว
รายการ

2559
7,350,000
4,500,000
1,012,500
5,512,500

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายการ

ป พ.ศ.
2555

2556

2557

2558

1,311,000 2,733,000 4,196,000 4,953,000
งบดําเนินการ
978,000
1,999,000 2,985,000 3,742,000
หมวดคาตอบแทน
238,000
420,000
682,000
682,000
หมวดคาใชสอย
60,000
230,000
446,000
446,000
หมวดคาวัสดุ
35,000
84,000
83,000
83,000
หมวดอุดหนุน
20,000
60,000
60,000
60,000
งบลงทุน
20,000
60,000
60,000
60,000
หมวดครุภัณฑ
1,331,000 2,793,000 4,256,000 5,013,000
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ คาใชจา ยไดรวมงบประมาณการสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิตแลว

2559
5,467,000
4,247,000
682,000
446,000
92,000
20,000
20,000
5,487,000

2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิต 118,000 บาทตอคน
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่นๆ (ระบุ)
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับชาติ โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มี 2 แผนดังนี้
ลําดับที่
1

2
3

รายการ
งานรายวิชา (Course work) ไมนอยกวา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ ศธ.
พ.ศ.2548
แบบ 1.1 แบบ 2.1
12
48
36
48
48

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แบบ 1.1 แบบ 2.1
12
6
6
48
36
3
3
48
48

3.1.3 โครงสรางหลักสูตร
3.1.3.1 หลักสูตร แบบ 1.1
สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทเนนทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
โดยไมนับหนวยกิต และเรียนรายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน 3 หนวยกิต ดังนี้
วิทยานิพนธ

จํานวนหนวยกิต

48 หนวยกิต

852681

วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1

8 หนวยกิต

852682
852683
852684
852685

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
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852686

วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1

8 หนวยกิต

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต (Non-Credit) จํานวน

3 หนวยกิต

852603

1(0-2-1)

852604
852605

สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2
สัมมนา 3
Seminar 3

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.3.2 หลักสูตร แบบ 2.1
สําหรับผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาโทตอปริญญาเอกเนนรายวิชาและทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต (ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และเรียนรายวิชาไมนอยกวา
12 หนวยกิต) และเรียนรายวิชาบังคับไมนับหนวยกิตจํานวน 3 หนวยกิตดังนี้
งานรายวิชา
วิชาบังคับ

จํานวนไมนอยกวา
จํานวน

12 หนวยกิต
6 หนวยกิต

852601

คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีพลังงาน
Mathematic for Energy Technology
การจําลองและการใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ
ระบบพลังงาน
Simulation and Computer Aided Design of
Energy System

3(3-0-6)

852602

3(2-3-5)

วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาตางๆดังตอไปนี้

6 หนวยกิต

852611

3(2-3-5)

852621
852622

852623
852624
852631

แกสสิไฟเออรชนิดไหลลงสําหรับเครื่องยนต
Downdraft Gasifier for Engine
โรงไฟฟาโฟโตโวลเตอิก
Photovoltaic Power Plant
ระบบความรอนพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรรม
Solar Thermal Application for Industry
โรงไฟฟาพลังงานความรอนแสงอาทิตย
Solar Thermal Power Plant
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
Smart Grid
การประเมินวัฏจักรชีวิตและคารบอนฟุตพริ้นทสาํ หรับ
ระบบพลังงานทดแทน
Life Cycle Assessment and Carbon Footprint
for Renewable Energy System

3(2-3-5)
3(2-3-5)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
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852632
852641
852642

อาคารเขียว
Green Building
เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานความรอนอุณหภูมิสูง
High Thermal Energy Storage System Technology
ระบบพลังงานสําหรับยานยนต
Energy System for Vehicle

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต (Non-Credit) จํานวน

3 หนวยกิต

852603

สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2
สัมมนา 3
Seminar 3

1(0-2-1)

วิทยานิพนธ

จํานวนหนวยกิต

36 หนวยกิต

852691

วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1
วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.1
Dissertation 6, Type 2.1

3 หนวยกิต

852604
852605

852692
852693
852694
852695
852696

1(0-2-1)
1(0-2-1)

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1

852603
852681

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1

1(0-2-1)
8 หนวยกิต
รวม

8 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
852682

วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1

8 หนวยกิต
รวม

8 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
852604
852683

สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1

1(0-2-1)
8 หนวยกิต
รวม

8 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
852684

วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1

8 หนวยกิต
รวม

8 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
852605
852685

สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1

1(0-2-1)
8 หนวยกิต
รวม

8 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
852686 วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1

8 หนวยกิต
รวม

8 หนวยกิต
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3.1.4.2 แบบ 2.1
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
852601
852602

852603
852691

คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีพลังงาน
Mathematic for Energy Technology
การจําลองและการใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ
ระบบพลังงาน
Simulation and Computer Aided Design of Energy
System
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
รวม

3(3-0-6)
3(2-3-5)

1(0-2-1)
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
852xxx
852xxx
852692

วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1

3(x-x-x)
3(x-x-x)
6 หนวยกิต
รวม

12 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
852604
852693

สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1

1(0-2-1)
6 หนวยกิต
รวม

6 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
852694

วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1

6 หนวยกิต
รวม

6 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
852605
852695

สัมมนา 3 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1

1(0-2-1)
6 หนวยกิต
รวม

6 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
852696

วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.1
Dissertation 6, Type 2.1

9 หนวยกิต
รวม

9 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
852601

คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Mathematic for Energy Technology
สมการอนุพันธสามัญและสมการอนุพันธยอย การสรางแบบจําลองเชิงตัวเลขและวิธีการ
หาคํา ตอบ การสรา งแบบจําลองระบบพลังงาน วิธีการจํา ลองระบบแบบกอนที่ส ภาวะคงที่และระบบ
แบบลัมปที่สภาวะไมคงที่ การเขียนโปรแกรมเชิงตัวเลข
Ordinary differential equations and partial differential equations, numerical
modeling and solution approaches, energy system modeling, simulation methods: steady
lumped systems and dynamic simulation of lumped systems, numerical computer
programming
852602

การจําลองและการใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบระบบพลังงาน
3(2-3-5)
Simulation and Computer Aided Design of Energy System
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบระบบพลังงานดวยเทคนิคการจําลองระบบ
วิธีการเชิงตัวเลขและการประมาณคาเพื่อนําไปสูการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แบบจําลองของ
อุปกรณพลังงาน การหาจุดที่เหมาะสม เทคนิคการสรางภาพ
Computer aided design for energy system with simulation techniques,
numerical methods and approximation into computational programming and simulation,
energy equipment simulation, optimization, visualization techniques
852603

สัมมนา1
1(0-2-1)
Seminar 1
เนนใหนิสิตรูจักวิธีการคนควา ฝกการคิดวิเคราะหบทความหรือผลงานวิจัย ฝกฝนการ
นําเสนอรายงาน การอภิปรายในหัวของานวิจัยหรือที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธของนิสิตในหัวขอดานพลังงาน
ทดแทนโดยมีเนื้อหาที่ชัดเจน
Emphasize on encouraging students to learn how to search, criticize the
articles and published papers, and practice the oral presentation on selected topics of
current research or thesis progress in renewable energy
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852604

สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
นําเสนอรายงานและอภิปรายในหัวของานวิจัยที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนในปจจุบัน
โดยมีหัวขอเรื่องและเนื้อหาชัดเจน
Presentation and discussion of current research topics related to renewable
energy
852605

สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar 3
นําเสนอรายงานและอภิปรายในหัวของานวิจัยที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนในปจจุบัน
โดยมีหัวขอเรื่องและเนื้อหาชัดเจน
Presentation and discussion of current research topics related to renewable
energy
852611

แกสสิไฟเออรชนิดไหลลงสําหรับเครื่องยนต
3(2-3-5)
Downdraft Gasifier for Engine
เชื้อเพลิงสําหรับแกสสิไฟเออร ปฏิกิริยาของแกสสิฟเคชัน การออกแบบแกสสิไฟเออรชนิด
ไหลลง การทําความสะอาดและลดอุณหภูมิแกสชีวมวล เครื่องยนตแกสชีวมวล การประยุกตใชแกสสิฟเคชัน
ที่ ไ ด จ ากชี ว มวล การประเมิ น ด า นสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล อ มของการใช แ ก ส ชี ว มวล เศรษฐศาสตร ข อง
เครื่องยนตแกสชีวมวล
Fuel for gasifier, gasification reaction, downdraft gasifier design, producer gas
cleaning and cooling, producer gas engine, biomass gasification applications, health and
environmental evaluation of producer gas use, producer gas engine economy
852621

โรงไฟฟาโฟโตโวลเตอิก
3(2-3-5)
Photovoltaic Power Plant
การออกแบบโรงไฟฟาโฟโตโวลเตอิก การสรางโรงไฟฟาโฟโตโวลเตอิก การเดินระบบและ
การดูแลรักษาโรงไฟฟา ระบบควบคุมโรงไฟฟา ความปลอดภัย และมาตรฐานของโรงไฟฟา การประเมิน
สมรรถนะของโรงไฟฟา เศรษฐศาสตรโรงไฟฟาโฟโตโวลเตอิก
Photovoltaic power plant design, photovoltaic power plant construction,
power plant operation and maintenance, control system, safety and standard of power
plant, power plant performance evaluation, photovoltaic power plant economic

21

852622

ระบบความรอนพลังงานแสงอาทิตยสําหรับภาคอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Solar Thermal Application for Industry
เทคโนโลยีระบบความรอนพลังงานแสงอาทิตย สวนประกอบและอุปกรณในระบบความ
รอนพลังงานแสงอาทิตยสําหรับภาคอุตสาหกรรม การออกแบบระบบความรอนพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบความรอนสําหรับอุตสาหกรรม การติดตั้งระบบ
ความรอนพลังงานแสงอาทิตยสํา หรับ ภาคอุตสาหกรรม การเดิน ระบบและซอมบํา รุงระบบความรอ น
พลังงานแสงอาทิตยสําหรับภาคอุตสาหกรรม
Solar thermal technology, component and device in solar thermal
application for industry, solar thermal application design, mathematical model of solar
thermal application, solar thermal installation for industry, operation and maintenance of
solar thermal application for industry
852623

โรงไฟฟาพลังงานความรอนแสงอาทิตย
3(2-3-5)
Solar Thermal Power Plant
การออกแบบโรงไฟฟาพลังงานความรอนแสงอาทิตย การจําลองระบบโรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนแสงอาทิตย การสรางโรงไฟฟาพลังงานความรอนแสงอาทิตย การทดสอบการใชงานของโรงไฟฟา
พลังงานความรอนแสงอาทิตย การเดินระบบและการซอมบํารุงโรงไฟฟาพลังงานความรอนแสงอาทิตย
Solar thermal power plant design, solar thermal power plant simulation,
solar thermal power plant construction, solar thermal power plant commissioning,
operation and maintenance of solar thermal power plant
852624

โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
3(2-3-5)
Smart Grid
โครงขายไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อบริหารจัดการ การควบคุมการ
ผลิตไฟฟาอัจฉริยะ ระบบสงไฟฟาอัจฉริยะ ระบบจําหนายไฟฟาอัจฉริยะ การเชื่อมตอระบบไฟฟาจากแหลง
พลังงานทดแทน แหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็กจากพลังงานทดแทนแบบกระจายศูนย การควบคุมระบบสะสม
พลังงาน มิเตอรอัจฉริยะ บานและอาคารอัจฉริยะ
Information technology and communication for grid management, smart
power generation control, smart transmission system, smart distribution system, renewable
energy grid connection system, small scale distributed renewable energy generation,
energy storage system control, smart meter, smart home and building
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852631

การประเมินวัฏจักรชีวิตและคารบอนฟุตพริ้นทสําหรับระบบ
3(3-0-6)
พลังงานทดแทน
Life Cycle Assessment and Carbon Footprint for Renewable Energy
System
การประเมิน วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑตามมาตรฐานขององคกรมาตรฐานสากล การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบพลังงานทดแทน การออกแบบโปรแกรมการประเมิน คารบอนฟุตพริ้นทของ
ผลิตภัณฑ องคการและบริการ มาตรฐาน เครื่องมือและวิธีการประเมินของประเทศไทยและประเทศตางๆ
การประเมินความยั่งยืนของวัฏจักรชีวิตจากการวิเคราะหพลังงานและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสังคม
International Organization for Standardization life cycle assessment of
products, life cycle assessment of renewable energy systems, program assessment design,
carbon footprint of products, organizations and services, standards, tools and procedure
carbon footprint of Thailand and various countries, life cycle based sustainability
assessment from energy analysis and socio-economic indicators
852632

อาคารเขียว
3(2-3-5)
Green Building
อาคารเขียว ระบบการจัดการสิ่งแวดล อม การจัดการอาคารเขียว ผั งบริ เวณและงานภู มิ
สถาปตยกรรม การใชน้ําและพลังงาน สภาวะแวดลอมภายในอาคาร การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอก
อาคาร นวัตกรรม การวิเคราะหการใชพลังงานในระบบปรับอากาศและแสงสวาง วิธีการจัดการทางดานพลังงาน
การใชอุปกรณวัดทางดานพลังงานภาคสนาม ความตระหนักทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
Green building, environmental management system, green building management,
area plan and architecture work, water and energy usage, indoor environment, prevention to
impact on outdoor environment and innovation, energy consumption analysis of air conditioning
and lighting systems, energy management approaches, practical usage of energy measurement
equipment, energy and environmental awareness
852641

เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานความรอนอุณหภูมิสูง
3(2-3-5)
High Thermal Energy Storage System Technology
การถายเทความรอน ระบบสะสมพลังงานความรอนสําหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอน
แสงอาทิตย ตัวกลางสะสมพลังงานความรอนอุณหภูมิสูง ระบบการชารจและดิสชารจ พลังงานความรอน
สมการของระบบการสะสมพลังงานความรอนและการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร การสูญเสียพลังงาน
ความรอนของระบบสะสมพลังงานความรอน เทคโนโลยีและประสิทธิภาพของการสะสมพลังงานความรอน
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Heat transfer, high thermal energy storage system for solar thermal power
plant, high thermal energy storage media, thermal energy charging and discharging system,
thermal energy storage equation and mathematical model, thermal loss of thermal energy
storage system, technology and efficiency of thermal energy storage
852642

ระบบพลังงานสําหรับยานยนต
3(2-3-5)
Energy System for Vehicle
แหลงพลังงานสําหรับยานยนตไฟฟา แบตเตอรี่ชนิดตางๆ เซลลเชื้อเพลิง ซุปเปอรคารปาซิ
เตอร ชนิดมอเตอรไฟฟาในระบบยานยนตไฟฟา ระบบควบคุมและอิเล็กทรอนิกสกําลัง ระบบควบคุมการ
ประจุไฟฟา การจัดการพลังงานของแบตเตอรี่ การออกแบบและการประเมินยานยนตไฟฟา ระบบความ
ปลอดภัยและมาตรฐาน เศรษฐศาสตรของยานยนตไฟฟา
Electric vehicle energy sources, various types of battery, fuel cell, super
capacitor, sort of motor in electric vehicle, control system and power electronic, charging
system, battery energy management, electric vehicle design and evaluation, safety system
and standard, electrical vehicle economic
852681

วิทยานิพนธ 1 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation 1, Type 1.1
นิสิตทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวของานวิจัยโดยละเอียด เตรียมโครงรางวิจัยฉบับ
ยอ โดยระบุหัวขอวิทยานิพนธ ความสําคัญ ปญหาและที่มาของงานวิจัย วัตถุประสงคและขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย โดยสังเขปและเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Students conduct an extensive literature review related to their research,
prepare a research proposal draft including a research topic, justification and research
problem statement, research objectives, research procedures in brief and propose to their
dissertation adviser
852682

วิทยานิพนธ 2 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation 2, Type 1.1
นิสิตสงโครงรางงานวิจัยฉบับสมบูรณ โดยมีการระบุองคประกอบของการวิจัยโดยละเอียด
และสอบโครงรางวิทยานิพนธ มีการดําเนินการเก็บและวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเบื้องตน พรอมทั้งจัดทํา
รายงานความกาวหนาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Students submit a complete research proposal comprising details of
research components, take a dissertation defense, and preliminarily collect and analyze
data, and submit a progress report to their dissertation adviser
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852683

วิทยานิพนธ 3 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation 3, Type 1.1
นิสิตออกแบบและดําเนินการทดลอง เก็บและวิเคราะหขอมูลการวิจัย พรอมทั้งจัดทํา
รายงาน ความกาวหนาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Students design and conduct experiments, collect and analyze data, submit
a progress report to their dissertation advisers
852684

วิทยานิพนธ 4 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation 4, Type 1.1
นิสิตดําเนินการทดลอง เก็บและวิเคราะหขอมูลการวิจัยเพิ่มเติม พรอมทั้งจัดทํารายงาน
ความก า วหน า เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ เขี ย นบทความวิ จั ย ที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของผลงาน
วิทยานิพนธ สงตีพิมพในวารสารวิชาการ
Students conduct experiments, collect and analyze additional data, submit
a progress report to their dissertation advisers, write research article related to dissertation
to be published in international academic journal
852685

วิทยานิพนธ 5 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation 5, Type 1.1
นิสิตดําเนินการทดลอง เก็บและวิเคราะหขอมูลระยะสุดทาย และสรุปผลการวิจัย พรอม
ทั้งจัดทํารายงานความกาวหนาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Students wrap up experiments, collect and analyze data in the final step,
prepare and submit the final progress report to their dissertation advisers
852686

วิทยานิพนธ 6 แบบ 1.1
8 หนวยกิต
Dissertation 6, Type 1.1
ดําเนินงานวิจัย การเขียนรูปเลมวิทยานิพนธตามแบบวิธีการเขียนวิทยานิพนธ และการ
นําเสนอเพื่อสอบปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ดําเนินการแกไขวิทยานิพนธและสง
เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแกบัณฑิตวิทยาลัย
Conducting research, writing a book of thesis following format of thesis
guideline, presenting to defense thesis to examination committee, rectify and adjust thesis,
submit final complete corrected thesis to Graduate School
852691

วิทยานิพนธ 1 แบบ 2.1
3 หนวยกิต
Dissertation 1, Type 2.1
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจจะทําวิทยานิพนธ โดยละเอียด เขียน
เสนอโครงรางฉบับ ยอ โดยระบุหัว ขอความสํา คัญ ปญหาและที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค และระบุ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยสังเขป และเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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Conduct an extensive literature review related to the interested topic of
research, prepare a research draft, including a research topic , justification and research
problem statement, research objectives, and research procedure in brief and propose to
the dissertation advisers
852692

วิทยานิพนธ 2 แบบ 2.1
6 หนวยกิต
Dissertation 2, Type 2.1
เขียนโครงรางงานวิจัยฉบับสมบูรณ ซึ่งระบุองคประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และสง
ใหอาจารยที่ปรึกษา
Students submit a complete research proposal comprising details of
research components, submit proposal to dissertation advisers
852693
โครงราง

วิทยานิพนธ 3 แบบ 2.1
6 หนวยกิต
Dissertation 3, Type 2.1
นิสิตสงโครงรางวิจัยฉบับสมบูรณ ซึ่งระบุองคประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และสอบ

Students submit a complete research proposal comprising details of
research components, take a dissertation defense
852694

วิทยานิพนธ 4 แบบ 2.1
6 หนวยกิต
Dissertation 4, Type 2.1
นิสิตดําเนินการทดลอง เก็บและวิเคราะหขอมูลการวิจัยเพิ่มเติม พรอมทั้งจัดทํารายงาน
ความก า วหน า เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ เขี ย นบทความวิ จั ย ที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของผลงาน
วิทยานิพนธ สงตีพิมพในวารสารวิชาการ
Students conduct experiments, collect and analyze additional data, submit
a progress report to their dissertation advisers, write research article related to dissertation
to be published in international academic journal
852695

วิทยานิพนธ 5 แบบ 2.1
6 หนวยกิต
Dissertation 5, Type 2.1
การดําเนินงานวิจัย การเก็บ วิเคราะหขอมูลการวิจัยระยะสุดทาย และสรุปผลการวิจัย
การเขียนรูปเลมวิทยานิพนธ เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Conducting research, collect and analyze data in the final step, writing a
book of dissertation following format of dissertation guideline, and submit to the
dissertation advisers
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852696

วิทยานิพนธ 6 แบบ 2.1
9 หนวยกิต
Dissertation 6, Type 2.1
ดําเนินงานวิจัย การเขียนรูปเลมวิทยานิพนธตามแบบวิธีการเขียนวิทยานิพนธ และการ
นําเสนอเพื่อสอบปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ดําเนินการแกไขวิทยานิพนธและสง
เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแกบัณฑิตวิทยาลัย
Conducting research, writing a book of thesis following format of thesis
guideline, presenting to defense thesis to examination committee, rectify and adjust thesis,
submit final complete corrected thesis to Graduate School
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
3.1.6.1 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจําสาขาวิชา
852 หมายถึง พลังงานทดแทน
3.1.6.2 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหนวย : แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ :
แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
0
หมายถึง
กลุมวิชาบังคับ/วิชาบังคับไมนับหนวยกิต
1
หมายถึง
กลุมวิชาพลังงานชีวมวล
2
หมายถึง
กลุมวิชาพลังงานแสงอาทิตย
3
หมายถึง
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการพลังงาน
4
หมายถึง
กลุมวิชาพลังงานทั่วไป
8
หมายถึง
วิทยานิพนธ
9
หมายถึง
วิทยานิพนธ
เลขหลักรอย แสดงระดับบัณฑิตศึกษา
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3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล

นายศรายุทธ วัยวุฒิ

นายนิพนธ เกตุจอย

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผศ.

Ph.D.

Renewable Energy

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2549

วท.ม.

ฟสิกส

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

2531

นบ.

นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ไทย

2538

ผศ.

นางสาวสุขฤดี สุขใจ

อาจารย

นายสมชาย เจียจิตตสวัสดิ์

อาจารย

นางสาวประพิธาริ์ ธนารักษ

อาจารย

กศ.บ.

ฟสิกส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

2524

Dr.-Ing.

Elektrotechnik

University of Kassel

Germany

2548

วท.ม.

เทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ไทย

2543

วท.บ.
Ph.D.

ฟสิกส-พลังงาน
Renewable Energy

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย

2540
2549

วท.ม.

เทคโนโลยีพลังงาน

ไทย

2535

วท.บ.
D.Eng

ฟสิกส
Mechanical Engineering

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย
USA

2530
2551

M.Sc.

Energy Engineering

USA

2547

M.Sc.

Energy Technology

Thailand

2542

วท.บ.
Ph.D.

ฟสิกส
Renewable Energy

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย

2538
2549

M.S.

Renewable Energy

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2544

วท.บ.

เศรษฐศาสตรเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย

2541

University of
Massachusetts
University of
Massachusetts
Asian Institute of
Technology

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบนั
ปรับปรุง
57

43

60

36

54

35

60

35

54

35

3.2.2 อาจารยประจํา
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1
2

นายศรายุทธ วัยวุฒิ
นายนิพนธ เกตุจอ ย

3

นางสาวสุขฤดี สุขใจ

คุณวุฒกิ ารศึกษา(สาขา),
ปที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Renewable Energy), 2549
Dr.-Ing. (Elektrotechnik), 2548

Ph.D. (Renewable Energy), 2549
4 นายอนันต พงศธรกุลพานิช
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2551
5 นายสมชาย เจียจิตตสวัสดิ์
D.Eng. (Mechanical Engineering), 2551
6 นางสหัถยา ทองสาร
Ph.D. (Renewable Energy), 2551
7 นายพิสิษฏ มณีโชติ
Ph.D.(Agricultural Engineering), 2550
8 นางสาวประพิธาริ์ ธนารักษ
Ph.D. (Renewable Energy), 2549
* ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา ระบุในภาคผนวก

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่

คุณวุฒกิ ารศึกษา(สาขา),
ปที่สําเร็จการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1
2
3
4

นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน
นายศิริชัย เทพา
นายศุภชาติ จงไพบูลยพฒ
ั นะ
นายอดิศักดิ์ นาถกรณกุล

5
6
7
8
9

นายสกนธ คลองบุญจิต
นางสาววิรังรอง แสงอรุณเลิศ
Mr.Thomas Luschtinetz
Mr.Seishu Tojo
Mr.Lance C.C Fung

D.Eng. (Energy Technology), 2530
วท.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2541
D.Eng. (Energy Technology), 2532
Ph.D. (Mechanical Engineering), 2544
Ph.D. (Mechanical Engineering), 2548
Ph.D. (Renewable Energy), 2554
Dr.-Ing (Sensor Technique), 2534
Ph.D. (Agricultural Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering), 2536

ตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
Professor
Professor
Associate Professor

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
วิทยานิพนธ คือกิจกรรมการศึกษาคนควาที่กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีลกั ษณะและขอบขาย
ของการศึกษาคนควา ดังนี้
5.1.1 การศึกษาคนควาที่แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคของนิสิต มีขอบขายลุมลึก
กวางขวาง และมีคุณภาพสูงในระดับปริญญาโท แผน ก
5.1.2 เปนการศึกษาคนควารายบุคคล แผน ข
5.1.3 วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตตองมีคุณภาพสูงกวาวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต
การทําวิทยานิพนธจะอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการประจําหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนจนแลวเสร็จพรอม
เรียบเรียงเขียนเปนรูปเลมวิทยานิพนธ ตลอดจนตีพิมพหรือเผยแพรผลงานผานสื่อทางวิชาการตางๆ
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5.2 ผลการเรียนรู
สัมพันธกับ Mapping
5.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยตอตนเอง
5.2.2 มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งขององคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาพลังงานทดแทน
และมีความรูดานเทคนิคการวิจัยและสามารถพัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับได
5.2.3 สามารถบูรณการผลการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหม และสามารถ
ออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซอนเกิดเปนการพัฒนาองคความรูใหมได
5.2.4 มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ แสดงออกซึ่งทักษะการเปนผูนําทาง
วิชาการไดอยางโดดเดน และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
5.2.5 สามารถสรุปปญหาตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาพลังงานทดแทน และสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
หลักสูตรแบบ 1.1 เริ่มทําวิทยานิพนธในภาคการศึกษาตน ของปการศึกษาที่ 1
หลักสูตรแบบ 2.1 เริ่มทําวิทยานิพนธในภาคการศึกษาตน ของปการศึกษาที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1
หลักสูตรแบบ 2.1

ทําวิทยานิพนธ จํานวนหนวยกิต 48 หนวยกิต
ทําวิทยานิพนธ จํานวนหนวยกิต 36 หนวยกิต

5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหมใหเขาใจกระบวนการเรียนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
5.5.2 จัดใหมีการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเขาใจถึงแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ เพื่อใหเกิดคุณภาพในการดูแลงานวิจัย
5.5.3 กําหนดใหมีระบบคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จัดเวลาการเขาพบ
อาจารยที่ปรึกษา จัดทําบันทึกรายงานการใหคําปรึกษาเพือ่ ติดตามความกาวหนา และกําหนดใหมีการ
เตรียมความพรอมกอนการทําวิทยานิพนธหรือ โดยการสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ การศึกษา
งานวิจัยที่เคยมีมากอน การนําเสนอหัวขอ การนําเสนอโครงรางทําวิทยานิพนธ และการสอบวัดคุณสมบัติ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ ในหัวขอดังตอไปนี้
5.6.1 กําหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
5.6.2 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบ
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5.6.3 สอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใตความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
5.6.4 อนุมัติใหทําวิจัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย
5.6.5 ดําเนินการวิจัย
5.6.6 เผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
5.6.7 การสอบวิทยานิพนธ
5.6.8 ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธโดยบัณฑิตวิทยาลัย
5.6.9 สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ดานบุคลิกภาพ

2. ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง

3. ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธการสอนและกิจกรรมนิสติ
ใหนิสติ เขารวมการประชุมวิชาการ, สัมมนา นอกเหนือจาก
รายวิชาในหองเรียน เพื่อฝกการมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ฝกความเชือ่ มั่นกลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็น
การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น
ในระหวางการเรียนรู ทั้งภาคทฤษฎีและการทํางานวิจัย
กําหนดใหมีรายวิชาทีม่ ีปฏิบตั ิการ ซึ่งใหนิสติ สามารถ
ทํางานเปนกลุม ซึ่งสรางภาวะความเปนผูนําในการ
ปฏิบัติงาน หรือทํางานวิจัยรวมกับผูอื่น กําหนดใหมสี วน
รวมในการนําเสนอรายงาน มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยใน
ตนเอง เชน การเขาเรียนตรงตามเวลา การสงรายงาน และ
การบานตามกําหนดเวลา
มีการใหความรูถ ึงผลกระทบตอสังคม และจรรยาบรรณ
เกี่ยวกับวิชาชีพ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ซับซอนใน
เชิงวิชาการได โดยคํานึงถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมที่จะเกิดขึ้น
2.1.1.2 มีความสามารถในการใชคุณธรรม จริยธรรม เพื่อวิเคราะหปญหาความขัดแยงและ
สรางกระบวนการผลักดันใหผูอื่นจัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น
2.1.1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น มี
ความรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ มีวนิ ัย
ตรงตอเวลา
2.1.1.4 มีภาวะความเปนผูนํา สามารถทํางานเปนทีม เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ตนเอง และผูอื่น มีความซื่อสัตยตอตนเอง เคารพในกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ
และสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในองคกรและใน
ชุมชนที่กวางขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 จัดใหมีการปฐมนิเทศนิสิตกอนเขาเรียน
2.1.2.2 ปลูกฝงนิสิตใหมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการเขาชั้นเรียน และสงงานตรงเวลา
2.1.2.3 มีการสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
โดยเนนเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพเปนสําคัญ มีความซื่อสัตยโดย
ไมกระทําการทุจริตในการสอบ รวมถึงการอางอิงขอมูลในกรณีนําขอมูลของผูอื่นมาใช
2.1.2.4 ฝกใหนิสิตทํางานเปนทีมในรายวิชาที่มีปฏิบัติการและจัดใหมีโครงการบริการ
วิชาการสูชุมชนที่นิสิตมีสวนรวม อาจารยผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ประเมินผลดวยการสังเกตุจากพฤติกรรมของนิสิตขณะเรียนและสอบ
2.1.3.2 ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
2.1.3.3 ประเมินจากรายงาน ผลงานวิจัย ที่นิสิตนําเสนอ
2.1.3.4 ประเมินผลจากความพึงพอใจของผูใชบริการวิชาการในชุมชน
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.2.1.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมและสรางองคความรูใหมในสาขาวิชาพลังงานทดแทน
2.2.1.2 มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาพลังงาน
ทดแทน และรูเทาทันสถานการณดานพลังงานทดแทนในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
2.2.1.3 มีความรูในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาพลังงาน
ทดแทนไดอยางชาญฉลาด
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
2.2.2.1 จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ
รายวิชา ใหนิสิตมีความรูความเขาใจศาสตรเชิงลึกใหทันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน
2.2.2.2 เนนใหผูเรียนสามารถทําการคนควา เรียนรูใ นประเด็นตางๆดวยตนเอง ใหนิสิต
สามารถเรียนรูทั้งในชั้นเรียน และไดทดลองในวิชาปฏิบัติการจริงโดยไดมีการ
เรียนรูรวมกับเครื่องมือดวยตนเอง รวมถึงการทําวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ และ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํา
ประโยชนตอชุมชนทองถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น
2.2.2.3 ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝน
ทักษะในการนําเสนอ และอภิปราย เพื่อสนับสนุนใหนิสิตคิดเปนและมีนิสัยใฝรู
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
2.2.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการการปฏิบัติการของนิสิต โดย
ครอบคลุมดานตางๆทั้ง การทดสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาค
รายงานปฏิบัติการการนําเสนอผลงาน
2.2.3.2 การสอบประมวลความรู การสอบวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคในการแสวงหาความรูเพื่อวิเคราะหประเด็นและแกปญหาได
ดวยวิธีการใหมอยางสรางสรรค
2. สามารถบูรณาการผลการวิจยั และทฤษฎีทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาเพื่อพัฒนา
ความรูความเขาใจใหม
3. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค
ความรูใ หมดานพลังงานทดแทนไดอยางมีนัยสําคัญ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
2.3.2.1 การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหาทั้งระดับบุคคล
และกลุม โดยการคิดอยางสรางสรรค
2.3.2.2 จัดการเรียนการสอนดวยการเนนผูเรียนเปนหลัก โดยมอบหมายงาน การ
แกปญหาโจทยและกรณีศึกษา เพื่อใหเกิดการวิเคราะหปญหาและรูจักการ
แกปญหา โดยการแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียนและผูส อน
2.3.2.3 การสอนที่เนนใหผูเรียนรูจักการแสดงความคิดเห็นโดยใชการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ในรายวิชาตางๆในหลักสูตร และวิทยานิพนธ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
2.3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการนําเสนอ
ในชั้นเรียน รายงานผลการอภิปรายกลุม และการสัมมนา รวมถึงการประเมินผล
จากการสอบวัดผลในรายวิชาตางๆ
2.3.3.2 การประเมินผลจากการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานวิทยานิพนธ การวิเคราะห
วิจารณผลงานทางวิทยานิพนธ
2.3.3.3 ประเมินผลจากการสอบ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและสามารถวางแผน
วิเคราะหและแกไขปญหาที่ซับซอนดวยตนเอง
2.4.1.2 แสดงออกทักษะการเปนผูนําทางวิชาการไดอยางโดดเดนตามโอกาสและ
สถานการณ
2.4.1.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและยอมรับความคิดเห็นผูอื่นอยางสรางสรรค
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูระหวางกัน เพื่อสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม การฝกการทํางานเปนกลุมโดยแทรกเรื่อง
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจในวัฒนธรรม
องคกรเขาไปในรายวิชาตางๆ
2.4.2.2 จัดกิจกรรมทางวิชาการ ไดแก การประชุมวิชาการ หรือสัมมนาวิชาการ
2.4.2.2 สงเสริมใหนิสิตเขารวมในการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการตางๆ
2.4.3 กลยุท ธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธร ะหวา งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.3.1 ประเมินจากความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมผูเรียน อยางมีประสิทธิภาพ
และสรางสรรค
2.4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในการตระหนักถึงความรับผิดชอบ เชนการ
นําเสนอรายงานในชัน้ เรียน และจากการรวมกิจกรรมตางๆ
2.4.3.3 สํารวจจํานวนครั้งและผลสัมฤทธิ์ในการเขารวมประชุมวิชาการ
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1.1 สามารถใชความรูดา นคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูลในประเด็น
ปญหาที่สําคัญและซับซอนได รวมถึงสรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาใน
ดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาพลังงานทดแทน
2.5.1.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ ในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือ
โครงการคนควาที่สําคัญ
2.5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและสถานการณดานพลังงานของโลก
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกทักษะในการวิเคราะหหรือ
คํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ โดยผูสอนใหคําแนะนํา ติดตามตรวจสอบ
งาน แกไขและใหคําแนะนํา
2.5.2.2 การจัดรายวิชาสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการนําเสนอรายงานเปนภาษาเขียน และดวยปากเปลาโดยใชสื่อ
ประกอบการนําเสนอ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 การประเมินผลจากการทํารายงานกรณีศึกษา การวิเคราะหขอมูลที่เปนผลการ
ศึกษาวิจัย การสอบขอเขียนในการแกปญหาโจทยเชิงตัวเลข และจากผลการ
สืบคนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายใหแตละผูเรียน
2.5.3.2 การประเมินทักษะการสื่อสารดวยการพูดจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
การนําเสนอสัมมนา และทักษะการเขียนจากรายงานของแตละผูเรียน หรือ
รายงานกลุมที่นิสิตรับผิดชอบ

รายวิชาปริญญาเอก
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

1.1

รายวิชาบังคับ
852601 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีพลังงาน
การจําลองและการใชคอมพิวเตอรชวย
852602
ออกแบบระบบพลังงาน
รายวิชาเลือก
แกสสิไฟเออรชนิดไหลลงสําหรับ
852611
เครื่องยนต
852621 โรงไฟฟาโฟโตโวลเตอิก
ระบบความรอนพลังงานแสงอาทิตย
852622
สําหรับภาคอุตสาหกรรม
852623 โรงไฟฟาพลังงานความรอนแสงอาทิตย
852624 โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
การประเมินวัฏจักรชีวิตและคารบอน
852631
ฟุตพริ้นทสําหรับระบบพลังงานทดแทน
852632 อาคารเขียว
852641 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานความรอน
อุณหภูมสิ ูง

ความรู

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2



ทักษะทางปญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1

 












 



5.2



5.3









 


















5.1







4.3

 













4.2

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ











 






37

1.1

รายวิชาเลือก
852642 ระบบพลังงานสําหรับยานยนต
วิทยานิพนธ
852681-6 วิทยานิพนธ แบบ 1.1
852691-6 วิทยานิพนธ แบบ 2.1
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
852603 สัมมนา 1
852604 สัมมนา 2
852605 สัมมนา 3

ความรู

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.2

1.3



1.4

2.1

2.2



ทักษะทางปญญา

2.3

3.1

3.2

 

3.3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3



ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3



               
               








 
 
 





 
 
 

ผลการเรียนรูในตารางระดับปริญญาเอก มีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ซับซอนในเชิงวิชาการได
โดยคํานึงถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมที่จะเกิดขึ้น
(1.2) มีความสามารถในการใชคุณธรรม จริยธรรม เพื่อวิเคราะหปญหาความขัดแยงและสราง
กระบวนการผลักดันใหผูอื่นจัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
(1.3) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น มีความ
รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ มีวินัย ตรงตอเวลา
(1.4) มีภาวะความเปนผูนํา สามารถทํางานเปนทีม เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของตนเอง และ
ผูอื่น มีความซื่อสัตยตอตนเอง เคารพในกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ และสงเสริมใหมีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในองคกรและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
ความรู
(2.1) สามารถพัฒนานวัตกรรมและสรางองคความรูใหมในสาขาวิชาพลังงานทดแทน
(2.2) มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาพลังงานทดแทน
และรูเทาทันสถานการณดานพลังงานทดแทนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
(2.3) มีความรูในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาพลังงานทดแทนได
อยางชาญฉลาด
ทักษะทางปญญา
(3.1) สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคในการแสวงหาความรูเพือ่ วิเคราะหประเด็นและแกปญหาได
ดวยวิธีการใหมอยางสรางสรรค
(3.2) สามารถบูรณาการผลการวิจัยและทฤษฎีทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาเพื่อพัฒนา
ความรูความเขาใจใหม
(3.3) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค
ความรูใหมดานพลังงานทดแทนไดอยางมีนัยสําคัญ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและสามารถวางแผนวิเคราะหและ
แกไขปญหาที่ซับซอนดวยตนเอง
(4.2) แสดงออกทักษะการเปนผูนําทางวิชาการไดอยางโดดเดนตามโอกาสและสถานการณ
(4.3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีและยอมรับความคิดเห็นผูอื่นอยางสรางสรรค
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) สามารถใชความรูดานคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล ในประเด็นปญหาที่สําคัญ
และซับซอนได รวมถึงสรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา
พลังงานทดแทน

39

(5.2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ในวงการ
วิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผาน
สิ่งตีพิมพทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
(5.3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สถานการณดานพลังงานของโลก

หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา
โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ ไมมี
คาลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น ความหมาย
คาลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช
(fairy good)
2.50
C
พอใช
(fair)
2.00
D+
ออน
(poor)
1.50
D
ออนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2

อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไมเปนที่พอใจ
(unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา
(withdrawn)

1.3

อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด

(incomplete)
(in progress)
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รายวิชาบังคับของสาขาวิชาพลังงานทดแทน นิสิตจะตองไดคาลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S
มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
รายวิชาที่กาํ หนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแก รายวิชาที่ไมนบั
หนวยกิต\การสอบประมวลความรู\ สัมมนา\วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
1. ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูตามที่ระบุใน มคอ. 3
2. การประเมินผลของแตละรายวิชา ตองผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรที่ไดรับแตงตั้ง
และคณาจารยตา งๆกอนประกาศผลระดับขั้นสุดทายใหนิสิตทราบ
3. การประเมินอาจารยผูสอน โดยประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง
4. การทบทวนในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในโดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่ทําหนาที่ดําเนินการใหความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา
ตางๆ
5. การประเมินผลวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง ประเมินโดยคณะกรรมการสอบที่
มีคุณสมบัติและไดรับการแตงตั้งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
1. การประเมินจากสภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของมหาบัณฑิตที่ตรงตามสาขาหรือในสาขาที่
เกี่ยวของ โดยประเมินกับดุษฎีบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
2. ประเมินจากความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตของผูใชดุษฎีบัณฑิตหรือนายจาง ที่ใชในการประกอบ
อาชีพโดยการสงแบบสอบถาม พรอมกับใหแสดงขอเสนอแนะตอสิ่งที่คาดหวังหรือจากหลักสูตรที่สามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได
3. ประเมินจากตําแหนงงาน หรือความกาวหนาในสายงานของดุษฎีบัณฑิต
4. ประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในดานความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
ในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นเพื่อเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงหลักสูตร
5. ประเมินจากความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ จาก
สถาบันการศึกษา ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การประเมินการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (ภาคผนวก ก) ดังนี้
ปริญญาเอก แบบ 1
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(จ) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
(ฉ) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงาน จะตองไดรับการตีพิมพหรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
ปริญญาเอก แบบ 2
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชา
นั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
(ฉ) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(ช) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
(ซ) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ซึ่งประกอบดวย
 บทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของในพันธกิจทั้ง 4 ดาน
 จรรยาบรรณของอาจารย
 ความรูและเขาใจในเรื่องหลักสูตรที่เปดสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลในรายวิชาที่สอน การพัฒนาสื่อการสอน รวมถึงกฏระเบียบตางๆ
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการวิจัยอยา ง
ตอเนื่อง เพื่อนําความรูที่ไดจากการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจด
การเรียนการสอน และการประเมินผล รวมถึงวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัยสอดคลองกับผลการ
เรียนรูแตละดาน
(3) จัดระบบการประเมินผลดานการสอน อยางมีสวนรวมระหวางผูสอนและผูเรียน
(4) สนับสนุน และพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อการ
สอนในรายวิชาตางๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเพื่อนําเสนอทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) สนับสนุนและกระตุนใหอาจารยเขารวมประชุม อบรมวิชาการ และเชิงปฏิบัติการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เปนไปตามแนวการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และประธานหลักสูตร เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผล
หลักสูตรใหทันสมัย โดยการบริหารหลักสูตรมีเปาหมาย การดําเนินการ และตัวชี้วัดการประเมินผล ดังนี้
เปาหมาย

การดําเนินการ

ตัวชี้วัดและการประเมินผล

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยโดยอาศัยองคความรู
ใหมๆที่ไดจากงานวิจัย
2. กระตุนใหนิสิตมีความ
ใฝรู และสามารถสรางผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ และทันสมัย
3. ตรวจสอบ และปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

1. จัดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 2 ป
3. จัดการเรียนการสอนแบบนิสิตเปนศูนยกลางใน
วิชาเรียนและมีกิจกรรมที่สงเสริมการวิจัย
4. กําหนดใหอาจารยผูสอนตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาเอกและมีจํานวนตามมาตรฐานของ
หลักสูตร
5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง
วิชาการ และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทางสาขา
พลังงานทดแทน
6. มีการสงเสริมการจัดอบรมศึกษาดูงาน กิจกรรม
ทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณทั้งในและ
ตางประเทศทั้งอาจารยและนิสิต
7.. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยางนอย
ทุก 4ป
8. จัดทําฐานขอมูลทางดานนิสิต อาจารย อุปกรณ
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความรวมมือกับ
ตางประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา
เพื่อเปนขอมูลในการประเมินของคณะกรรมการ
9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
10. ประเมินการเรียนของนิสิตและประเมินการ
สอนของอาจารยผูสอนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษา

1. หลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ ซึ่งสามารถอางอิงตามมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และ
ภาคทฤษฎีมีความเหมาะสมและมีแนวทางใน
การคนควาหาความรูเพิ่มเติม
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจําประวัติ
อาจารยดาน คุณวุฒิประสบการณ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย
4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
5. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอน และการสนับสนุนการเรียนรู
โดยนิสิต
6. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอน โดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในวิทยาลัย
7. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนโดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาทุกป
8. ประกาศแตงตั้งอาจารยที่สามารถ
ควบคุมดูแลวิทยานิพนธของนิสิตโดยกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
9. สมุดบันทึกรายงานการใหคาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ
ระหวางอาจารยและนิสิตเพื่อติดตามความกาวหนา
ขณะดําเนินการทําวิทยานิพนธ
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เปาหมาย

การดําเนินการ

ตัวชี้วัดและการประเมินผล

11. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการที่ทํา
หนาที่ดูแลใหคําปรึกษาแกนิสิตบัณฑิตศึกษา ทั้ง
ดานการวางแผนการศึกษา การคนควาวิจัยในการ
ทําวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําเรื่องระเบียบ
ตางๆตลอดชวงเวลาการศึกษาของนิสิต
12. มีระบบกลไกควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ
เชน การสอบโครงรางวิทยานิพนธ การรายงาน
ความกาวหนาวิทยานิพนธ การสอบปองกัน
วิทยานิพนธ และการตีพิมพเผยแพรผลงานที่เปน
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธ

10. ประกาศแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ
โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มารวมในการสอบ
11. ประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการตางๆที่
ยอมรับในสาขาพลังงานทดแทนที่นิสิตสามารถ
นําผลงานที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธลงตีพิมพได

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยฯจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอยางเพียงพอและสราง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
วิทยาลัยฯมีหองบรรยายที่เพียงพอกับนิสิต หองประชุมสัมมนาที่มีความพรอมที่สามารถใชจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ พรอมโสตทัศนูปกรณ รวมถึงวิทยาลัยมีระบบสาธิตทางดาน
พลังงานแสงอาทิตยจํานวนมากทั้งดานไฟฟา และความรอนซึ่งอยูภายในสวนพลังงานทีส่ ามารถใชเปนแหลง
การเรียนรู และเปนหองปฏิบัติการดานงานวิจัยที่เปนประโยชนแกนิสิต นอกจากนี้วิทยาลัยยังมีหองสมุด ที่มี
หนังสือ ตําราเฉพาะดาน และยังสามารถใชเพื่อสืบคนผานฐานขอมูลดวยระบบอินเตอรเนท รวมถึงการมี
สํานักหอสมุดกลางที่ทําหนาที่จัดหนังสือบริการเพิ่มเติม รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน นอกจากนี้ก็มีหอง
คอมพิวเตอรที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง และหองพักสําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและ
นิสิตไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน และวิทยาลัยฯจะตองจัด
สื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่อง
ฉายภาพ เปนตน
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2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วิทยาลัยฯมีเจาหนาที่ฝา ยวิชาการซึ่งจะคอยดูแลหนังสือ
ตําราของวิทยาลัยฯและประสานงานในการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมิน
ความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกใน
การใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย
เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณ
การทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรอม
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูไดดวยตนเอง อยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียนที่มีสื่อประกอบ และมี
ความพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การสอน การจดบันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางสื่อ
สําหรับการทบทวนการเรียน
2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองที่มี
เครื่องมือทันสมัยและเปนเครื่องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อใหนิสิต
สามารถฝกปฏิบัติ สรางความพรอมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.จัดใหมีเครือขายและหองปฏิบัติการ
ทดลอง และพื้นที่ที่นิสิตสามารถทําการ
ทดลอง หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองโดยมี
จํานวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้งหนังสือ
ตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ทั้ง
หองสมุดทางกายภาพและระบบปฏิบัตกิ าร
ภาคสนาม

ตัวชี้วัดและการประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนสื่อและอุปกรณตอ
หัวนิสิต จํานวนชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ
2. จํานวนนิสิตลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตาง ๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือและตํารา
ที่มีใหบริการ และสถิติการใชงานหนังสือและ
ตํารา
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการ
ใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
(1) มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตอง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาพลังงานทดแทนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) ประกาศรับสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติตามที่กําหนด
(3) สัมภาษณ ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร รวมถึงความสามารถในการสอนและการใช
สื่อการศึกษา
(4) เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
(1) อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนในรายวิชานั้น
(2) คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
วิทยาลัยฯมีการเชิญอาจารยพเิ ศษมาสอนในหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยตรวจสอบ
ประวัติและผลงานใหตรงกับหัวขอที่จะสอน มีการวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษา และจัดใหมีการ
ประเมินการสอนของอาจารยพิเศษเมื่อสิ้นสุดการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู และ
การสื่อสารดานภาษาอังกฤษ หรือเปนบุคลากรที่มีความรูทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือวิชาที่เกี่ยวของ
รวมทั้งมีความสามารถในการใช และจัดเตรียมอุปกรณการทดลอง
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสนับสนุนตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองสงเสริมใหบุคลากรเขารวมฝกอบรมและสัมมนา
เชิงวิชาการ และฝกทําวิจัยรวมกับอาจารย รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนิสิต
(1) วิทยาลัยฯ มีระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน และอาจารยตองกําหนด
ชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนิสิตสามารถเขาพบเพื่อปรึกษาได
(2) วิทยาลัยฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศเพื่อใหนิสิตเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการ
สอน
(3) วิทยาลัยฯมีระบบการสื่อสารที่สามารถเขาถึงนิสิตอยางทั่วถึงเพื่อนัดหมาย แจงขอมูลกิจกรรม
ขาวสารทางวิชาการผานทางเว็บไซต หรือ E-mail เปนตน
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5.2. การอุทธรณของนิสิต
(1) นิสิตสามารถสงขอรองเรียนตอกรรมการบริหารหลักสูตร และประธานหลักสูตร โดยจะนําเรื่อง
เขาประชุมในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดนิสิตสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ความตองการกําลังคนสาขาพลังงานทดแทน คาดวามีความตองการกําลังคนดานนี้สูงมาก จาก
ยุทธศาสตรพลังงานแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการวิจัยและพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการหาแหลง
พลังงานทดแทนเพื่อชดเชยปญหาการขาดแคลนพลังงานและปญหาดานเศรษฐกิจเนื่องจากเชื้อเพลิงมีราคา
สูงขึ้น นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมยังมีความตองการลดการใชพลังงานเพื่อลดตนทุนการผลิต จึงตองมี
การพัฒนาบุคลากรเพื่อทํางานดานนี้ การผลิตมหาบัณฑิตจึงมีการสํารวจความตองการแรงงานและความพึง
พอใจของผูใชมหาบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอัน
เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนิสิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 & 4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา
มี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละ
ทาน
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุม
 วิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับ
นิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน
กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
 ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการใช
สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินโดยนิสิตปสุดทาย
ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูม ีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ใหกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย นิสิต มหาบัณฑิต และผูใชมหาบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.7 เพื่อทราบปญหา
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและ
หลักสูตรตอไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชดุษฎีบัณฑิต

