หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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
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1
1
1
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

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

7
7
8
11
36
36

3
3
4
5

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

หนา
38
38
38
44

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

48
48
49
50

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

51
51
51

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

52
52
53
54
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

57
57
58
58
58

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

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Renewable Energy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พลังงานทดแทน)
: วท.ม (พลังงานทดแทน)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Renewable Energy)
: M.S. (Renewable Energy)
3. วิชาเอก (ถามี)

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 2 ภาษา)
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนิสิตไทยและตางประเทศ
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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 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานทดแทน พ.ศ.2548
 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 19
เดือน กันยายน พ.ศ.2554
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 6 เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2554
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 167(1/2555) เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)
 อาจารยประจําสถาบันการศึกษา
 นักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา บริษัทเอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม
 นักวิชาการ นักวิทยาศาสตรในกระทรวงพลังงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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 ผูประกอบธุรกิจดานพลังงาน นักบริหารจัดการดานพลังงาน
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
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

นบ.

นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ไทย

2538

ผศ.

อาจารย

อาจารย

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

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 นอกสถานที่ตั้ง
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่กลาวถึง
11.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
11.1.2 ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงทางอาหารและพลังงาน โดยมีแนวทางการ
พัฒนาการสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพและชีวมวล
11.1.3 ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู
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11.1.4 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 การพัฒนาบุคลากรดานพลังงานทดแทน เพื่อนําความรูไปประยุกตใชใหคุมคา และ
เหมาะสมกับสถานการณขาดแคลนพลังงานของโลกในปจจุบัน
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 หลักสูตรตองมีเปาหมายผลิตผูสาํ เร็จการศึกษาที่มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย ที่
ตอบสนองตอการพัฒนาในเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน
12.1.2 หลักสูตรตองสามารถผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีศักยภาพในการแขงขันระดับสากล
12.1.3 หลักสูตรตองพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในสาขาวิชาพลังงานทดแทน มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีจิตสํานึก และมีคุณธรรม ในวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพดานพลังงานทดแทน
12.1.4 หลักสูตรตองมีการปรับปรุง และพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
และสามารถแขงขันได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 หลักสูตรสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ตองทําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน
พลังงานทดแทนซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และใหพอเพียงกับความ
ตองการในอนาคต
12.2.2 หลักสูตรมีเปาหมายตามมหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนดโดยมุงเนนการสราง บัณฑิตใหมีงาน
ทํา สามารถพึ่งพาตนเองได และสามารถนําความรูไ ปใชไดโดยแทจริงอยางแพรหลาย และสามารถ
ใหบริการดานอนุรักษพลังงาน
12.2.3 หลักสูตรพัฒนาตามพันธกิจสถาบัน และสอดคลองกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมุงเนน
การวิจัย และพัฒนา โดยเฉพาะเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง
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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
พัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิเปนที่ยอมรับในระดับสากลตรงกับความตองการและความคาดหวังของ
ประเทศ โดยมีทักษะทางปญญา การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ทักษะดาน
ความรู คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.2.1 เปนผูมีความรู ทักษะ และประสบการณดานพลังงานทดแทนระดับสูงและสามารถบูรณาการ
เขาดวยกัน โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาความกาวหนาของวิทยาการดานพลังงานทดแทนของโลก
1.2.2 เปนผูที่มีความสามารถในการวิจัยดานพลังงานทดแทนอยางเปนระบบ
1.2.3 เปนผูที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และใฝรูอยางตอเนื่อง

6

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องทุก 5 ป นับจากเปด
การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. พัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะ
 ติดตามผลการประเมิน QA
 รอยละความพึงพอใจของนายจาง
เปนมหาบัณฑิตที่พึงประสงคทั้ง
ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ในดาน ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ดานวิชาการและวิชาชีพ
ความพึงพอใจ และภาวะการได
 มีเอกสารแสดงหลักสูตรครบถวน
งานทําของบัณฑิต
ตาม มคอ. 2
 จัดทําโครงการปรับปรุง
 รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรทุก 5 ป
ตามกําหนดเวลา
 ติดตามความเขมแข็งทาง
 จํานวนมหาบัณฑิตที่ตองการ
วิชาการของมหาบัณฑิต
ฝกอบรม/ ศึกษาตอ
2. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  อาจารยประจําไดรับการอบรม  อาจารยประจําไดรับการพัฒนาทาง
การสอนและบริการวิชาการของ
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ วิชาการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
อาจารย
ตางๆ และวัดผลประเมินผล ทั้งนี้  ปริมาณผลงานวิชาการของ
เพื่อใหมีความรูความสามารถใน คณาจารยประจําหลักสูตรเชน การทํา
การประเมินผลตามกรอบ
วิจัย การเขียนบทความทางวิชาการและ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผูสอนจะตอง ตํารา อยางนอย 1 ผลงาน
สามารถวัดและประเมินผลไดเปน
อยางดี
 อาจารยประจําตองมีการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เชน การ
ทําวิจัย การเขียนบทความทาง
วิชาการและตํารา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
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
 รอยละของนิสิตที่มีผลงานตีพมิ พ
ในเอกสารจากที่ประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติ
 สงเสริมใหนิสิตทุกคนเขารับการ
อบรมเกี่ยวกับการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย เชน
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โปรแกรม
สําเร็จรูปดานพลังงาน ภาษาอังกฤษ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
 สงเสริมใหนิสิตไดเขารวมกิจกรรม
ดานคุณธรรมและจริยธรรม อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีภาคฤดูรอน สําหรับหลักสูตรแผน ข
 ไมมีภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรือ่ งหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ (สําหรับหลักสูตร แผน ก)
ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
 วันเสาร - อาทิตย (สําหรับหลักสูตร แผน ข)
ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึง มกราคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลักสูตรแผน ก: ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ในสาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต หรือ
วิศวกรรมศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ และคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2554 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรแผน ข: ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ในสาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต หรือ
วิศวกรรมศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ที่มีประสบการณทํางานดานพลังงานไมต่ํากวา 2 ป
และคุณสมบัติอื่นครบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2554
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
 ความรูดา นภาษาตางประเทศไมเพียงพอ
 ความรูดา นคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นิสิตไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได (พิจารณา)
 อื่นๆ .....................................
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมแนะนําการใหบริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
 มอบหมายใหอาจารยทุกคน ทําหนาที่ดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําแกนิสิต
 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิต
 นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและประเมินผลกับสถานพัฒนา
ภาษาอังกฤษตามประกาศที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา

2555
20
5
15
-

2556
20
5
15
20

2557
20
5
15
20

2558
20
5
15
20

2559
20
5
15
20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
คาธรรมเนียมการศึกษา
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
แผน ก แบบ ก2*
375,000 375,000 375,000 375,000 375,000
แผน ข**
1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000
งบรายไดที่ไดรับจัดสรร
829,350 829,350 829,350 829,350 829,350
* แผน ก แบบ ก2 เทากับ 70% ของคาธรรมเนียมการศึกษาหลังหักเขากองทุนคงยอดเงินตน 3% แลว
**แผน ข เทากับ 57% ของคาธรรมเนียมการศึกษาหลังหักเขากองทุนคงยอดเงินตน 3% แลว
รายการ
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
งบดําเนินงาน
816,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000
หมวดคาตอบแทน
404,000 808,000 808,000 808,000 808,000
หมวดคาใชสอย
120,000 240,000 240,000 240,000 240,000
หมวดคาวัสดุ
250,000 500,000 500,000 500,000 500,000
หมวดอุดหนุน
42,000 84,000
84,000
84,000
84,000
งบลงทุน
10,000 20,000
20,000
20,000
20,000
หมวดครุภัณฑ
10,000 20,000
20,000
20,000
20,000
รวมทั้งสิ้น
826,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000
หมายเหตุ คาใชจา ยยังไมไดรวมงบประมาณการสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิต
รายการ

2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตมหาบัณฑิต 41,300 บาทตอคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่นๆ (ระบุ)
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
- สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับชาติ โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
หลักสูตรแผน ข
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร มี 2 แผนดังนี้
จัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ลําดับที่
1

2
3
4

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

เกณฑ ศธ.
พ.ศ.2548
แผน ก
แผน ข
แบบ ก 2
12
30-33
12
3-6
36
36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก
แผน ข
แบบ ก 2
24
30
12
12
12
18
12
6
5
5
36
36

3.1.3 โครงสรางหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
งานรายวิชา จํานวนไมนอยกวา
24 หนวยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน
12 หนวยกิต
852504
เทคนิคการใชเครื่องมือวัดสําหรับการวิจัย
3(2-3-5)
ทางพลังงานทดแทน
Instrumental Techniques in Renewable Energy Research
852505
พลังงานทดแทน
3(2-3-5)
Renewable Energy
852506
อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล
3(2-3-5)
Thermodynamics and Fluid Mechanics
852507
การจําลอง การออกแบบ และสภาวะที่เหมาะสมของ
3(2-3-5)
ระบบพลังงาน
Simulation, Design and Optimization of Energy System
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วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา จากกลุมวิชาตางๆ
ใหครบ 12 หนวยกิต
กลุมวิชาพลังงานชีวมวล
852511
พลังงานชีวภาพ
3(2-3-5)
Bioenergy
852512
แกสชีวภาพ
3(2-3-5)
Biogas
852513
การเผาไหมชีวมวล
3(2-3-5)
Biomass Combustion
852514
แกสสิฟเคชันและไพโรไลซิสของชีวมวล
3(2-3-5)
Biomass Gasification and Pyrolysis
กลุมวิชาพลังงานแสงอาทิตย
852521
อุณหภาพรังสีอาทิตยและการประยุกต
3(2-3-5)
Solar Thermal and Applications
852522
ระบบโฟโตโวลเตอิก
3(2-3-5)
Photovoltaic Systems
852523
ระบบสะสมพลังงาน
3(2-3-5)
Energy Storage Systems
852524
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยความรอนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย 3(2-3-5)
ชนิดรวมรังสี
Concentrating Solar Thermal Power Technology
852525
เทคโนโลยีทําความเย็นดวยความรอนจากรังสีอาทิตย
3(2-3-5)
Solar Thermal Refrigeration Technology
852526
เทคโนโลยีการอบแหงดวยรังสีอาทิตย
3(2-3-5)
Solar Drying Technology
กลุมวิชาพลังงานชุมชน
852531
พลังงานชุมชน
Community Energy
852532
เทคโนโลยีพลังงานชุมชน
Community Energy Technology

3(2-3-5)
3(2-3-5)
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852533
852534
852535

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
Renewable Energy Technology for Agriculture
การพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน
Sustainable Energy Development
หัวขอปจจุบันเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
Current Topics in Renewable Energy

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร และการจัดการพลังงาน
852541
เศรษฐศาสตรพลังงาน
Energy Economics
852542
การกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของพลังงานทดแทน
Economic Policy Formulation of Renewable Energy
852543
การจัดการพลังงาน
Energy Management
852544
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมสีเขียว
Energy Management in Green Industry
852545
การอนุรักษพลังงาน
Energy Conservation
852546
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการคาคารบอน
Environmental Impact and Carbon Trading
กลุมวิชาพลังงานทั่วไป
852551
เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง
Fuel Cell Technology
852552
พลังงานลม
Wind Energy
852553
โรงไฟฟาพลังงานน้าํ
Hydro Power Plant
852554
พลังงานความรอนใตพิภพ
Geothermal Energy

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

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

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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วิทยานิพนธ
852591
852592
852593

จํานวน
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวน
852501
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
852502
สัมมนา 1
Seminar 1
852503
สัมมนา 2
Seminar 2

12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
5 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)

3.1.3.2 หลักสูตรแผน ข
งานรายวิชา จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน
12 หนวยกิต
852504
เทคนิคการใชเครื่องมือวัดสําหรับการวิจัย
3(2-3-5)
ทางพลังงานทดแทน
Instrumental Techniques in Renewable Energy Research
852505
พลังงานทดแทน
3(2-3-5)
Renewable Energy
852508
การเปลี่ยนรูปพลังงาน
3(2-3-5)
Energy Conversion
852541
เศรษฐศาสตรพลังงาน
3(2-3-5)
Energy Economics
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วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา
18 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา จากกลุมวิชาตางๆ
ใหครบ 18 หนวยกิต
กลุมวิชาพลังงานชีวมวล
852511
พลังงานชีวภาพ
3(2-3-5)
Bioenergy
852512
แกสชีวภาพ
3(2-3-5)
Biogas
กลุมวิชาพลังงานแสงอาทิตย
852521
อุณหภาพรังสีอาทิตยและการประยุกต
Solar Thermal and Applications
852522
ระบบโฟโตโวลเตอิก
Photovoltaic Systems
852523
ระบบสะสมพลังงาน
Energy Storage Systems
กลุมวิชาพลังงานชุมชน
852531
พลังงานชุมชน
Community Energy
852534
การพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน
Sustainable Energy Development
852535
หัวขอปจจุบันเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
Current Topics in Renewable Energy
กลุมวิชาเศรษฐศาสตร และการจัดการพลังงาน
852542
การกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของพลังงานทดแทน
Economic Policy Formulation of Renewable Energy
852543
การจัดการพลังงาน
Energy Management
852544
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมสีเขียว
Energy Management in Green Industry
852545
การอนุรักษพลังงาน
Energy Conservation

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

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

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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852546

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการคาคารบอน
Environmental Impact and Carbon Trading

กลุมวิชาพลังงานทั่วไป
852551
เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง
Fuel Cell Technology
852552
พลังงานลม
Wind Energy
852553
โรงไฟฟาพลังงานน้าํ
Hydro Power Plant
852554
พลังงานความรอนใตพิภพ
Geothermal Energy

3(2-3-5)

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

การคนควาอิสระ
จํานวน
852581
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
Independent Study 1
852582
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
Independent Study 2
852583
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 3
Independent Study 3

6 หนวยกิต
2 หนวยกิต

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน
852501
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
852502
สัมมนา 1
Seminar 1
852503
สัมมนา 2
Seminar 2

5 หนวยกิต
3(3-0-6)

2 หนวยกิต
2 หนวยกิต

1(0-3-1)
1(0-3-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก2
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
852501

852504

852505
852506

ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต) 3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
(Non-credit)
เทคนิคการใชเครื่องมือวัดสําหรับการวิจัย
3(2-3-5)
ทางพลังงานทดแทน
Instrumental Techniques in Renewable Energy Research
พลังงานทดแทน
3(2-3-5)
Renewable Energy
อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล
3(2-3-5)
Thermodynamics and Fluid Mechanics
รวม

9 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
852507

852xxx
852502
852591

การจําลอง การออกแบบ และสภาวะที่เหมาะสม
ของระบบพลังงาน
Simulation, Design and Optimization of Energy System
วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนา 1 (ไมนบั หนวยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2
รวม

3(2-3-5)

3(x-x-x)
1(0-3-1)
3 หนวยกิต

9 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
852xxx
852xxx
852503
852592

วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนา 2 (ไมนบั หนวยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2

3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-1)
3 หนวยกิต
รวม

9 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
852xxx
851593

วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2

3(x-x-x)
6 หนวยกิต
รวม

9 หนวยกิต
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3.1.4.2 แผน ข
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
852501

852504

852505
852508

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ไมนับหนวยกิต) 3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
(Non-credit)
เทคนิคการใชเครื่องมือวัดสําหรับการวิจัยทางพลังงาน
3(2-3-5)
ทดแทน
Instrumental Techniques in Renewable Energy Research
พลังงานทดแทน
3(2-3-5)
Renewable Energy
การเปลี่ยนรูปพลังงาน
3(2-3-5)
Energy Conversion
รวม 9 หนวยกิต
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

852541
852xxx
852502

เศรษฐศาสตรพลังงาน
Energy Economics
วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)

3(2-3-5)
3(x-x-x)
1(0-3-1)

รวม 6 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
852xxx

วิชาเลือก
Elective Course
852xxx วิชาเลือก
Elective Course
852503 สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-1)
รวม

6 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
852xxx
852581

วิชาเลือก
Elective Course
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
Independent Study 1

3(x-x-x)
2 หนวยกิต
รวม

5 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
852xxx
852582

วิชาเลือก
Elective Course
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
Independent Study 2

3(x-x-x)
2 หนวยกิต
รวม

5 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
852xxx
852583

วิชาเลือก
Elective Course
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 3
Independent Study 3

3(x-x-x)
2 หนวยกิต
รวม

5 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
852501

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย ประเภทการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย
ตัวแปร และสมมุติฐานการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงราง และรายงานการวิจัย
การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช และจรรยาบรรณนักวิจัยเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
A study of meaning, characteristic and research goal, type and research
process, variables and hypothesis, collecting data, proposal and research writing, research
evaluation and its application, ethics of researcher, proper techniques of research
methodology in science and technology
852502

สัมมนา 1
1(0-3-1)
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
852503

สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar 2
นําเสนอรายงานและอภิปรายในหัวของานวิจัยที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนในปจจุบัน
โดยมีหัวขอเรื่องและเนื้อหาชัดเจน
Presentation and discussion of current research topics related to renewable
energy
852504

เทคนิคการใชเครื่องมือวัดสําหรับการวิจัยทางพลังงานทดแทน
3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Renewable Energy Research
การวิเคราะหเชิงตัวเลข ทฤษฎีและเทคนิคการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาและความรอนที่
จําเปนในงานวิจัยทางพลังงานทดแทน การเก็บรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหผลขอมูลจากการวัดทาง
ไฟฟาและความรอน
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Numerical analysis, theory and practical techniques on essential
instruments using in renewable energy research, gathering and analyzing data in electrical
and thermal energy measurement
852505

พลังงานทดแทน
3(2-3-5)
Renewable Energy
สถานการณพลังงานของโลกและปญหาพลังงาน แหลงพลังงานทดแทน แหลงพลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากน้าํ ขึ้นน้ําลง พลังงานคลื่น พลังงานความรอนใตพิภพ
การประเมินราคา และศักยภาพพลังงาน
The world energy situation and energy problems, renewable energy
sources: solar energy resource, wind energy, biomass energy, tidal energy, waves energy,
geothermal energy, cost and resources estimation and potential of energy
852506

อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล
3(2-3-5)
Thermodynamics and Fluid Mechanics
ความรูเบื้องตนและทบทวนความรูพื้นฐานของอุณหพลศาสตร สมบัติของสารบริสุทธิ์ การ
ถายเทพลังงานของความรอน งานและมวล กฏขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร กฏขอที่สองของอุณหพล
ศาสตร เอนโทรป กําลังและวัฎจักรความเย็น ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับกลศาสตรของไหลของไหลสถิตย
สมการเบอรนูลี พลังงานและโมเมนตัม การไหลในทอ การไหลบนวัตถุ กลไกและการถายเทความรอน
Introduction and basic overview concepts of thermodynamics, properties of
pure substances, energy transfers by heat, work and mass, the first law of
thermodynamics, the second law of thermodynamics, entropy, power and refrigeration
cycles, introduction to fluid mechanics, fluid statics, Bernoulli: energy and momentum
equations. flow in pipes, flow over bodies, mechanisms of heat transfer
852507

การจําลอง การออกแบบ และสภาวะที่เหมาะสมของระบบพลังงาน
3(2-3-5)
Simulation, Design and Optimization of Energy System
ทฤษฎี และการคํานวณอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การหาเสนกราฟที่เหมาะสมกับ
ขอมูล การจําลองระบบพลังงาน การออกแบบและการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร การพัฒนา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม เทคนิคการหาสภาวะที่เหมาะสม เทคนิคการสรางภาพ
Calculation theory on heat exchanger, curve fitting method, simulation
method, design and economic analysis, development of mathematical model for optimal
condition investigation, optimization technique, visualization technique
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852508

การเปลี่ยนรูปพลังงาน
3(2-3-5)
Energy Conversion
ทบทวนแนวคิดและคุณสมบัติของอุณหพลศาสตร กฎขอที่หนึ่งและกฎขอที่สองของอุณห
พลศาสตร ประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานขั้นตนและขั้นสุดทาย การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด ความรู
เบื้องตนทางดานพลังงานความรอน การเปลี่ยนรูปพลังงานโฟโตโวลเตอิก การเปลี่ยนรูปพลังงานทางเคมี
และชีวภาพ ผลกระทบของการเปลี่ยนรูปพลังงานตอสิ่งแวดลอม
Review of thermodynamic concepts and properties, first and second laws of
thermodynamics, energy efficiency, primary and end use energy, maximizing energy
efficiency, introduction to thermal energy, photovoltaic conversion, energy from chemical
and biological energy conversion, impact of energy conversion to environment
852511

พลังงานชีวภาพ
3(2-3-5)
Bioenergy
ความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของพลังงานชีวมวล การประมาณคาพลังงานชีวมวล ผลผลิตที่ไดจาก
พลังงานชีวมวล ระบบของพลังงานชีวมวล กระบวนการแกสสิฟเคชัน กระบวนการไพโรไลซีส การผลิตแกส
ชีวภาพ การผลิตเอทานอล การใชประโยชนจากพลังงานชีวมวล การเพิ่มความหนาแนนของพลังงานชีวมวล
และผลกระทบจากการผลิตพลังงานชีวมวล
Increasing importance of biomass energy, estimation of biomass energy,
production of biomass, biomass energy system, gasification, pyrolysis process, biogas
production, ethanol production, biomass energy utilization, densification of biomass and
impact of biomass energy production
852512

แกสชีวภาพ
3(2-3-5)
Biogas
หลักการเบื้องตนของการผลิตแกสชีวภาพจากแหลงพลังงานทดแทนตางๆ ทฤษฎี
ของการผลิตแกสชีวภาพ เทคโนโลยีการหมัก การผลิตแกสชีวภาพแบบกระบวนการไมใชออกซิเจน หลักการ
ออกแบบบอหมักแกสชีวภาพ วัสดุที่นํามาใชในการหมัก การประยุกตใชแกสชีวภาพ
Introduction to biogas production from various sources of renewable
energy, theory of biogas production, fermentation technology, anaerobic digestion
technology, biogas digester concept design, fermentation materials, biogas applications
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852513

การเผาไหมชีวมวล
3(2-3-5)
Biomass Combustion
คุณลักษณะของชีวมวลและการจัดหา การผลิตความรอนและไฟฟาจากการเผาไหมชีวมวล
กระบวนการเผาไหม หมอไอน้ําชีวมวล การประยุกตใชพลังงานความรอนจากการเผาไหมชีวมวล
กระบวนการผลิตพลังงานรวม กระบวนการติดตามและวิเคราะหสมรรถนะ การประเมินดานการเงินของ
โครงการชีวมวล การประเมินและวิธีควบคุมการปลดปลอยแกสเสีย
Biomass characteristics and availability, biomass power cogeneration,
combustion process, biomass boiler, biomass combustion applications, cogeneration
processes, performance monitoring and analysis of cogeneration, financial evaluation of
biomass projects, emission assessment and control methods
852514

แกสสิฟเคชันและไพโรไลซิสของชีวมวล
3(2-3-5)
Biomass Gasification and Pyrolysis
ไพโรไลซิสและกระบวนการใหความรอน น้ํามันดินและการกําจัดน้ํามันดิน ทฤษฎีของ
กระบวนการแกสสิฟเคชัน การสรางแบบจําลองของแกสสิไฟเออร การออกแบบแกสสิไฟเออร แกสสิฟเคชัน
แบบไฮโดรเทอรมอล การจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะหและสารเคมีสังเคราะหจาก
ชีวมวล
Pyrolysis and torrefaction, tar and tar destruction, gasification theory,
modeling of gasifier, design of biomass gasifier, hydrothermal gasification, biomass handling,
production of synthetic fuels and chemicals from biomass
852521

อุณหภาพรังสีอาทิตยและการประยุกต
3(2-3-5)
Solar Thermal and Applications
การแผรังสีอาทิตย เทคโนโลยีตัวเก็บรังสี เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ระบบทําน้ํา
รอนพลังงานแสงอาทิตย ระบบทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตย เทคโนโลยีระบบเก็บสะสมความรอน
ระบบผลิตไฟฟา ดว ยพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย แบบจํา ลองของระบบพลังงานความรอนจาก
แสงอาทิต ย การคํ า นวณระบบทางความรอ น การวิเ คราะหท างเศรษฐศาสตรข องระบบพลัง งาน
แสงอาทิตย
Solar radiation, solar collector technology, solar drying, solar water heating
system, solar cooling system, thermal storage technology, solar thermal power systems,
simulation model of solar thermal system, system thermal calculations, solar process
economic analysis
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852522

ระบบโฟโตโวลเตอิก
3(2–3-5)
Photovoltaic Systems
รังสีอาทิตยและโฟโตโวลเตอิก สมบัติของสารกึ่งตัวนํา มาตรฐานของโฟโตโวลเตอิกแบบ
ซิลิกอน วัสดุสารกึ่งตัวนําชนิดอื่นๆ กระบวนการผลิตแผงโฟโตโวลเตอิก วิศวกรรมระบบโฟโตโวลเตอิก การ
ออกแบบระบบโฟโตโวลเตอิก การประยุกตใชโฟโตโวลเตอิก การประเมินสมรรถนะของระบบโฟโตโวลเตอิก
เศรษฐศาสตรของระบบโฟโตโวลเตอิก
Solar radiation and photovoltaic cells, semiconductor properties, silicon
photovoltaic cells standard, semiconductor materials, photovoltaic module fabrication,
photovoltaic system engineering, photovoltaic applications, photovoltaic system design
and sizing, performance evaluation of photovoltaic system, photovoltaic system economy
852523

ระบบสะสมพลังงาน
3(2-3-5)
Energy Storage Systems
แนวคิดในการสะสมพลังงาน การสะสมพลังงานเชิงกล พลังงานไฟฟา พลังงานเคมี
พลังงานความรอน การสะสมพลังงานกลในลอเฟอง การสะสมพลังงานศักยแบบสูบกลับ การสะสมพลังงาน
แบบอัดอากาศ การสะสมพลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุไฟฟา การประยุกตใชงานระบบสะสม
พลังงานความรอน การสะสมพลังงานไฮโดรเจน
Concept of energy storage, mechanical energy storage, electrical energy
storage, chemical energy storage, thermal energy storage, mechanical energy storage in
flywheels, pumped storage, compressed air energy storage, electrical energy storage in
batteries and capacitors, thermal energy storage application, hydrogen storage
852524

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยความรอนจากตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดรวมรังสี 3(2-3-5)
Concentrating Solar Thermal Power Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาดวยความรอนจากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมรังสี
การผลิตไฟฟาดวยความรอนจากเทคโนโลยี หอพลังงานแสงอาทิตย ลิเนียรเฟรสเนล จานสเตอลิง และ ราง
พาราโบลา ระบบสะสมพลังงานความรอน ชุดกําเนิดพลังงานไฟฟา เทคโนโลยีการระบายความรอน ผูมี
บทบาทระดับโลกในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยความรอนจากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรวมรังสี
Introduction to electricity generation by concentrated solar thermal power,
electricity production technologies: solar tower, Linear Fresnel, dish stirling, parabolic
trough, thermal storage, power block, cooling technology, global players
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852525

เทคโนโลยีทําความเย็นดวยความรอนจากรังสีอาทิตย
3(2-3-5)
Solar Thermal Refrigeration Technology
หลักการพื้นฐานระบบทําความเย็น สารทํางานในระบบทําความเย็น การทําความเย็นดวย
พลังงานแสงอาทิตย ประสิทธิภาพระบบทําความเย็นดวยไฟฟาและความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย ชนิด
ของระบบทําความเย็นดวยความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย ระบบทําความเย็นดวยการลดความชื้นที่
ขับเคลื่อนดวยพลังงานแสงอาทิตย ระบบทําความเย็นแบบเทอรโมอิเล็กตริกที่ทํางานดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ระบบทําความเย็นที่ทํางานดวยพลังงานแสงอาทิตยดวยการติดตั้งอีเจ็กเตอร
Basic principle of refrigeration system, working fluid in refrigeration system
solar cooling, system efficiencies of solar electrical and thermal cooling systems, types of
solar refrigeration system, solar-driven desiccant refrigeration system, thermoelectric
refrigeration systems, solar-driven ejector refrigeration systems
852526

เทคโนโลยีการอบแหงดวยรังสีอาทิตย
3(2-3-5)
Solar Drying Technology
คุณลักษณะของพลังงานแสงอาทิตย ระบบอุณหภาพรังสีอาทิตยสําหรับการอบแหง
ผลิตภัณฑทางการเกษตร ในสวนของเทคโนโลยีการอบแหงศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติอากาศชื้น การเคลื่อนที่
ของอากาศ ความชื้นสมดุล การประยุกตสาํ หรับการอบแหงอาหารและผลิตภัณฑดวยพลังงานแสงอาทิตย
การอบแหงแบบอุโมงค การอบแหงแบบเบดนิ่ง
Characteristics of solar energy, solar drying for agricultural product, the part
of drying technology, moist air properties, air movement, equilibrium of moisture contents,
application for food and agricultural product drying by solar energy: tunnel drying, fixed-bed
drying
852531

พลังงานชุมชน
3(2-3-5)
Community Energy
การวิเคราะหและแบงประเภทชุมชน หลักและวิธีการเขาถึงชุมชนไทย การแกปญหาชุมชน
โดยใชพลังงานเปนเครื่องมือ การใชการวิจัยอยางมีสวนรวมในชุมชน หลักการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน การสรางโซอุปทานและการเพิ่มโซมูลคาจากเทคโนโลยีพลังงาน
ชุมชน สมการพลังงานและสมดุลพลังงาน
Community classification and analysis, principles and methods approaching
Thai communities, community problem solving by using energy, community participatory
action research, community technology transfer concept, appropriate energy technology
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for community, supply chain creation and value added chain from community energy
technology, energy equation and energy balance
852532

เทคโนโลยีพลังงานชุมชน
3(2-3-5)
Community Energy Technology
เทคโนโลยีการเผาถาน เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียว เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล เทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตแกสชีวมวล การใช
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสรางความรอนสําหรับผลิตอาหารและอบแหงผลผลิตในชุมชน การสรางที่อยู
อาศัยจากดินและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ระบบผลิตไฟฟาขนาดเล็กในชุมชน
Charcoal production technology, green fuel production technology,
biodiesel production technology, ethanol production technology, biogas technology
production, biomass gasification technology, thermal renewable energy technology for
community cooking and drying, building construction from mud and agricultural waste,
community small power producer
852533

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
3(2-3-5)
Renewable Energy Technology for Agriculture
การใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการบริหารจัดการน้ําเพือ่ การเกษตร ระบบสูบน้าํ ดวย
พลังงานแสงอาทิตย ระบบสูบน้ําโดยใชพลังงานจากชีวมวล ระบบสูบน้าํ แบบตะบันน้าํ ระบบสูบน้าํ แบบ
กาลักน้ํา ระบบสูบน้าํ ดวยกังหันน้ํา การเผาถานเพื่อเก็บน้ําสมควันไม การประยุกตใชเชือ้ เพลิงชีวภาพ
สําหรับเครื่องยนตการเกษตร การควบคุมสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกโดยใชพลังงาน
ทดแทน
Renewable energy technology utilization in water management for
agriculture, solar pumping system, pumping system from biomass, hydraulic ram pumping
system, siphon pumping system, hydro turbine pumping system, wood vinegar from
charcoal production, biofuel application for agriculture engine, renewable energy
application for cultivation condition control
852534

การพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน
3(2-3-5)
Sustainable Energy Development
การวิเคราะหปญหาดานพลังงานชุมชนดวยวิธีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน การประเมิน
ผลกระทบทางสังคม การแกปญหาการจัดการพลังงานในชุมชนดวยกระบวนการสนทนากลุม การสรางการ
เรียนรูในชุมชนดวยกระบวนการจัดการความรู การบริหารความเสี่ยงดานการใชพลังงานภายในชุมชน การ
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บริหารจัดการทรัพยากร วัฏจักรคารบอนกับความเชื่อมโยงระหวางพลังงานและสิ่งแวดลอม การพัฒนา
และนําพลังงานทดแทนมาใชในชุมชนอยางยั่งยืน
SWOT analysis for community energy problems, social impact assessment,
focus group analysis, community learning knowledge management, risk management for
community energy use, resources management, carbon cycle relation to energy &
environment, community sustainable renewable energy development and utilization
852535

หัวขอปจจุบันเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
3(2-3-5)
Current Topics in Renewable Energy
รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ ทางดานพลังงานทดแทนที่นาสนใจในปจจุบัน
This subject is concerned about a new technology in renewable energy of
current interest
852541

เศรษฐศาสตรพลังงาน
3(2-3-5)
Energy Economics
เทคนิคสําหรับการประเมินตนทุนรวม การประเมินตนทุนหนวยสุดทาย วัฏจักรราคาตนทุน
การวิเคราะหทางการเงินของโครงการพลังงานทดแทน การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการ
พลังงานทดแทน การวิเคราะหระหวางการเงินและเศรษฐกิจ การเปรียบเทียบเทคโนโลยีพลังงานเชิง
เศรษฐศาสตรและการเงิน วิธีพิจารณาเลือกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ดีที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตรสาํ หรับ
การประยุกตเฉพาะทาง
Techniques for overall cost determination, marginal cost determination, life
cycle cost, financial analysis of renewable energy projects, economic analysis of renewable
energy projects, financial and economic analysis, economic and financial comparison of
energy technologies, procedure to determine the best economic choice of energy
technology for specific applications
852542

การกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของพลังงานทดแทน
3(2-3-5)
Economic Policy Formulation of Renewable Energy
ตลาดพลังงานทดแทนและความมั่นคงดานพลังงาน อุตสาหกรรมพลังงาน ประเด็นที่
เกี่ยวของกับอุปสงคและอุปทานพลังงาน การกําหนดนโยบาย แนวโนมการกําหนดนโยบายในประเทศตางๆ
การจัดทํางบประมาณและการคาพลังงาน การบริหารความเสี่ยง ตลาดและสัญญาซื้อขายลวงหนา การ
ประเมินนโยบายพลังงานทดแทน
Renewable energy market and energy security, energy industry, energy
demand and supply issues, policy formation, policies formulating trends in different
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countries, energy budget and trade, risk management, future market and contract,
renewable energy policy assessment
852543

การจัดการพลังงาน
3(2-3-5)
Energy Management
ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับพลังงาน ระบบราคาพลังงานและนโยบายยุทธวิธีการอนุรักษ
พลังงาน การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธี มาตรฐานและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับพลังงาน การจัดการดาน
งบประมาณและการคลัง แผนการสนับสนุนอื่น ๆ ทางดานพลังงานจากรัฐบาล ทิศทางการวิจัยและการ
พัฒนา หลักการจัดการพลังงานภายใตความรวมมือของหลายหนวยงาน
Issues in the energy sector, energy pricing system and policies, energy
conservation strategy, policy formation and methodology, energy standard and regulations,
budget and financial management, other government support schemes, research and
development aspects, corporate energy management principles
852544

การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมสีเขียว
3(2-3-5)
Energy Management in Green Industry
เศรษฐกิจสังคมคารบอนต่ํา การจัดการอุปสงคและอุปทานพลังงาน ระบบราคา นโยบาย
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมสีเขียว ยุทธวิธีการอนุรักษพลังงาน มาตรฐานและระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน แผนการสนับสนุนดานพลังงานจากรัฐบาล ทิศทางการวิจัยและพัฒนา หลักการ
จัดการพลังงานภายใตความรวมมือของหลายหนวยงาน
Low carbon society and economy, demand and supply side management,
pricing and policy in energy management for green industry, energy conservation strategies,
energy management standard and regulation, energy management incentive scheme from
the government, research and development trend, network and cooperation of
organizations on energy management
852545

การอนุรักษพลังงาน
3(2-3-5)
Energy Conservation
การตรวจสอบและการสํารวจการใชพลังงาน การประเมินการลงทุนโครงการ การติดตาม
การใชพลังงาน กําหนดเปาหมายและหลีกเลี่ยงการสูญเสีย บทบาทและแนวทางในทางอนุรักษพลังงาน
สําหรับผูบริหารกรณีศึกษาสําหรับโครงการอนุรักษพลังงานที่ประสบผลสําเร็จ
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Energy audits and surveys, project investment appraisal, energy monitoring,
targeting and waste avoidance, role and guideline of energy conservation for the
administrator, case study of successful energy conservation projects
852546

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการคาคารบอน
3(2-3-5)
Environmental Impact and Carbon Trading
สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ของเทคโนโลยีพลังงาน เทคนิคการพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม มาตรการ กฏระเบียบและขอบังคับดานสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมภายใตความรวมมือ
องคการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและการคาคารบอน กลไกการคาคารบอน กรณีศึกษาการคาคารบอนใน
ประเทศตางๆ
Environment and climate change, environmental impact assessment of
energy technology, environmental impact consideration techniques, economic and social
impacts on environment, measure, rule and regulation of environment, cooperation on
environmental management, organization related on environment and carbon trading,
carbon trading mechanism, case study on carbon trading in various countries
852551

เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง
3(2-3-5)
Fuel Cell Technology
ภาพรวมของเซลลเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง การผลิตไฮโดรเจนและการ
จัดเก็บ อุณหพลศาสตรของเซลลเชื้อเพลิง สมดุลเซลล ศักยมาตรฐานและสมการของเนิรลท คุณลักษณะ
ของแรงดันไฟฟาของเซลลเชือ้ เพลิง เซลลเชื้อเพลิงแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน เซลลเชื้อเพลิงแบบแอล
คาไลเซลลเชื้อเพลิงแบบกรดฟอสฟอริก เซลลเชื้อเพลิงแบบคารบอเนตหลอมเหลว เซลลเชื้อเพลิงแบบ
ออกไซดแข็ง การประยุกตใชงานระบบเซลลเชื้อเพลิง
Overview of fuel cells and their technologies, hydrogen production and
storage, thermodynamics of fuel cells, cell equilibrium, standard potentials and Nernst
equation, characteristic of fuel cell voltage, proton exchange membrane fuel cells
(PEMFC), alkaline electrolyte fuel cells (AFC), phosphoric acid fuel cells (PAFC), molten
carbonate fuel cells (MCFC), solid oxide fuel cells (SOFC), fuel cell system applications
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852552

พลังงานลม
3(2-3-5)
Wind Energy
ประวัติของพลังงานลม สวนประกอบและหนาที่ของเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานลม ระบบ
การเปลี่ยนรูปพลังงานลม ทอรกจากการหมุน สมรรถนะของโรเตอร กังหันลม การควบคุมสมรรถนะ การ
ถายเทพลังงานจากกังหันลม การผลิตไฟฟาจากกังหันลม ทอรกสถิตย ทอรกพลศาสตร การจําลองระบบ
และการออกแบบระบบพลังงานลม
History of wind energy, function and structure of wind turbine, wind energy
conversion system, drive torque and rotor performance, wind turbines, performance
control via turbine manipulation, generating electrical energy from mechanical wind
turbine, static torque, dynamic torque, generator simulation and design aspects of wind
systems
852553

โรงไฟฟาพลังงานน้ํา
3(2-3-5)
Hydro Power Plant
ประวัติของการพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา การพัฒนาพลังงานน้ําของประเทศไทยและของโลก
ศักยภาพพลังงานน้าํ การจําแนกโรงไฟฟาพลังน้ํา สวนประกอบของโรงไฟฟา ระบบผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาด
จิ๋ว สวนประกอบ การออกแบบ การประเมินการผลิตไฟฟาดวยพลังงานน้าํ ขนาดจิ๋ว
History of hydropower plant development, hydropower development in
Thailand and worldwide, hydropower potential, hydropower plant classification,
hydropower plant components, pico-hydro power system, components, design and
evaluation of pico-hydro power system
852554

พลังงานความรอนใตพิภพ
3(2-3-5)
Geothermal Energy
แนวคิดพื้นฐานของพลังงานความรอนใตพิภพ แหลงความรอนใตพิภพ เทคนิคการสํารวจ
การประเมินผลและการใชประโยชน การจัดการระบบความรอนใตพิภพ กรณีศึกษาของโรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนใตพิภพในประเทศไทย สถานะของการใชความรอนใตพิภพทั่วโลก
Basic concepts of geothermal energy, geothermal sources, exploration
techniques, assessment and exploitation, geothermal management, case study of
geothermal power plant in Thailand, worldwide status of geothermal utilization
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852581

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
2 หนวยกิต
Independent Study 1
ศึกษาโครงสรางและรูปแบบการศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมถึงโครงรางการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจจะทําการศึกษาคนควาดวยตนเองดานพลังงาน
ทดแทน การกําหนดประเด็นปญหาโจทย การกําหนดหัวขอการศึกษาคนควาเพื่อเตรียมทําโครงราง
Structural and formatting study of independent study including
independent study proposal, literature review concerning interested topic of renewable
energy, set study problems or questions, identify independent study title for preparation
of proposal
852582

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
2 หนวยกิต
Independent Study 2
จัดทําโครงรางการศึกษาคนควาดวยตนเองและนําเสนอโครงรางการศึกษาคนควาดวย
ตนเองในการสัมมนาที่จัดโดยวิทยาลัย และดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเอง
Writing independent study proposal, presenting a proposal in a seminar
which will be arranged by the school, conducting the independent study
852583

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 3
2 หนวยกิต
Independent Study 3
การเขียนรูปเลมการศึกษาคนควาดวยตนเอง ตามแบบวิธีการเขียนการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และการนําเสนอในการสัมมนา
Writing a book of independent study following format of independent study
guideline, presenting a defense independent study in a seminar
852591

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis 1, Type A2
การศึกษาโครงสราง และรูปแบบวิทยานิพนธ รวมถึงโครงรางวิทยานิพนธ การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจจะทําวิทยานิพนธดานพลังงานทดแทน การกําหนดประเด็นปญหาโจทยวิจัย
การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธเพือ่ เตรียมทําโครงรางวิทยานิพนธ รายงานความกาวหนาเสนอตอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Structural and formatting study of master thesis including thesis proposal,
literature review concerning interested topic of renewable energy, set research problems
or questions, identify thesis title for preparation to develop thesis proposal, submitting a
progress report to the thesis advisor

34

852592

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis 2, Type A2
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ การนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธตออาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ รายงานความกาวหนาเสนอตอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Writing thesis proposal, presenting a thesis proposal to thesis advisor and
committee, submitting a progress report to the thesis advisor
852593

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis 3, Type A2
ดําเนินงานวิจัย การเขียนรูปเลมวิทยานิพนธตามแบบวิธีการเขียนวิทยานิพนธ และการ
นําเสนอเพื่อสอบปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ดําเนินการแกไขวิทยานิพนธและสง
เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแกบัณฑิตวิทยาลัย
Conducting research, writing a book of master thesis following format of
master 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
กลุมวิชาพลังงานชุมชน
4
หมายถึง
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการพลังงาน
5
หมายถึง
กลุมวิชาพลังงานทั่วไป
8
หมายถึง
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
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
1
2
3
4
5
6
7
8

คุณวุฒกิ ารศึกษา(สาขา),
ปที่สําเร็จการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ

D.Eng. (Energy Technology), 2530
วท.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 2541
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 Engineerging), 2536

ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
Professor
Professor
Associate Professor

ชื่อ-นามสกุล
นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน
นายศิริชัย เทพา
นายอดิศักดิ์ นาถกรณกุล
นายสกนธ คลองบุญจิต
นางสาววิรังรอง แสงอรุณเลิศ
Mr.Thomas Luschtinetz
Mr.Seishu Tojo
Mr.Lance C.C Fung

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
งานวิจัย คือกิจกรรมการศึกษาคนควาที่กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต โดยมีลักษณะและขอบขายของการศึกษาคนควา ดังนี้
5.1.1 วิทยานิพนธเปนการศึกษาคนควาที่แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคของนิสิต มีขอบขายลุมลึก
กวางขวาง และมีคุณภาพสูง
5.1.2 การศึกษาคนควาดวยตนเองเปนการศึกษาคนควารายบุคคล
การทําวิทยานิพนธจะอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการประจําหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนจนแลวเสร็จพรอม
เรียบเรียงเขียนเปนรูปเลมวิทยานิพนธ ตลอดจนตีพิมพหรือเผยแพรผลงานผานสื่อทางวิชาการตางๆ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง คือกิจกรรมการศึกษาคนควาที่กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหัวขอที่นิสิตสนใจในดานพลังงานทดแทนโดยอยูภายใตการดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา โดยมุงเนนความสามารถนําไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และประยุกตใชในการพัฒนา
ดานพลังงานทดแทน โดยจัดทําเปนรายบุคคล
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5.2 ผลการเรียนรู
สัมพันธกับ Mapping
5.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยตอตนเอง
5.2.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาพลังงานทดแทน ไปประยุกตใน
การศึกษาคนควาทางวิชาการเพื่อแกไขปญหาที่เหมาะสม
5.2.3 สามารถพัฒนาความคิดใหมๆ โดยบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรู
ใหมที่ทาทายไดอยางสรางสรรค
5.2.4 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและเปนผูนําไดอยางเหมาะสม
5.2.5 สามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดเลือกแหลงขอมูล และสื่อสารใน
รูปแบบของการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เริ่มทําวิทยานิพนธในภาคการศึกษาปลาย ของปการศึกษาที่ 1
หลักสูตรแผน ข เริ่มทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในภาคการศึกษาตน ของปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
หลักสูตรแผน ข ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหมใหเขาใจกระบวนการเรียนในระดับปริญญามหาบัณฑิต
5.5.2 จัดใหมีการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ควบคุมการศึกษาคนควาดวย
ตนเองเพื่อทราบและเขาใจถึงแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เพื่อใหเกิดคุณภาพในการควบคุมดูแล
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
5.5.3 กําหนดใหมีระบบคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง จัดเวลาการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา จัดทําบันทึกรายงานการใหคําปรึกษาเพื่อติดตามความกาวหนา
และกําหนดใหมีการเตรียมความพรอมกอนการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง การศึกษา
งานวิจัยที่เคยมีมากอน การนําเสนอหัวขอ การนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
และมีการสอบประมวลความรู
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง ในหัวขอ
ดังตอไปนี้
5.6.1 กําหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง
5.6.2 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง และคณะกรรมการสอบ
5.6.3 การสอบประมวลความรู (สําหรับหลักสูตรแผน ข)

38

5.6.4 สอบโครงรางวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง ภายใตความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําหลักสูตร
5.6.5 อนุมัติใหทําวิจัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย (สําหรับหลักสูตรแผน ก)
5.6.6 ดําเนินการวิจัย
5.6.7 การสอบวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง
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

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. นิสิตตองมีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางวิชาการ
2. นิสิตสามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่น
3. นิสิตมีความรับผิดชอบ เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น มีความรับผิดชอบในผลที่
เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ มีวินัย ตรงตอเวลา
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4. นิสิตมีภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และแกไขขอขัดแยง เคารพ
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของตนเอง และผูอื่น มีความซื่อสัตยตอตนเอง เคารพในกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆของ
องคกร และสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝงนิสิตใหมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการเขาชั้นเรียน และสงงานตรงเวลา มี
การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน และการประกอบวิชาชีพ โดยเนนเรื่อง
จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพเปนสําคัญ มีความซื่อสัตยโดยไมกระทําการทุจริตในการสอบ หรือการ
อางอิงขอมูลในกรณีนําขอมูลของผูอื่นมาใช อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินผลจากการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานเสร็จตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
- ประเมินจากความรับผิดชอบในการทํางานวิจัย การวิเคราะหผล การรายงานผลตาม
ขอเท็จจริง โดยไมลําเอียง
- ประเมินจากความซื่อสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ
- ประเมินจากการตรวจสอบการอางอิงขอมูลจากแหลงอื่น ที่นํามาประกอบการทํา
วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1. นิสิตมีความรูและความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาของ
รายวิชาในสาขาวิชาพลังงานทดแทน
2. นิสิตสามารถนําความรูมาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ และการประกอบ
วิชาชีพ สามารถวิเคราะห และแกปญหา รวมทั้งมีทักษะ ความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือ อุปกรณ
ตางๆ ที่เหมาะสมดานพลังงานทดแทน
3. นิสิตมีความสามารถติดตามความกาวหนาในเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน เพือ่
สามารถพัฒนาความรูใหมๆในสาขา และตอการประกอบในวิชาชีพ รวมถึงการตระหนักในผลกระทบ และ
เหตุผลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับชาติ และนานาชาติที่มีตอสาขาวิชาชีพที่เกิดขึ้นในอนาคต
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละรายวิชา
ใหนิสิตมีความรูความเขาใจศาสตรเชิงลึกใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดา นพลังงานทดแทน
เนนใหผูเรียนสามารถทําการคนควา เรียนรูในประเด็นตางๆดวยตนเอง ใหนิสิตสามารถเรียนรูทั้งในชั้นเรียน
และไดทดลองในวิชาปฏิบัติการจริงโดยไดมีการเรียนรูรวมกับเครื่องมือดวยตนเอง รวมถึงการทําวิจัยเพื่อทํา
วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอ
ชุมชน ทองถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพือ่ ใหผูเรียนมี
โอกาสฝกฝนทักษะในการนําเสนอ และอภิปราย เพื่อสนับสนุนใหนิสิตคิดเปนและมีนิสัยใฝรู โดยสอดแทรก
เนื้อหาในกิจกรรมที่สงเสริมดานจริยธรรม และคุณธรรม
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติการของนิสิต โดยครอบคลุมดานตางๆ
ทั้ง การทดสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาค รายงานปฏิบัติการเปนทีม การนําเสนอผลงาน รวม
ไปถึงการสอบประมวลความรู การสอบวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง
วิชาการและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา
2) สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและ
ใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิม
หรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย
3) สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยาง
สรางสรรครวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาพลังงานทดแทน สามารถวางแผน
และดําเนินการโครงการวิจัยทีค่ นควาทางวิชาการดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูที่มีอยูเดิมไดอยางชัดเจน
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหาทั้งระดับบุคคลและกลุม โดย
การคิดอยางสรางสรรค
2) จัดการเรียนการสอนดวยการเนนผูเรียนเปนหลัก โดยมอบหมายงาน การแกปญหาโจทย และ
กรณีศึกษา เพื่อใหเกิดการวิเคราะหปญหา และรูจักการแกปญหา โดยการแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียนและ
ผูสอน
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3) การสอนที่เนนใหผูเรียนรูจักการแสดงความคิดเห็นโดยใชการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ใน
รายวิชาตางๆในหลักสูตร และวิทยานิพนธ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษา
คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการนําเสนอในชั้นเรียน รายงานผลการอภิปราย
กลุม และการสัมมนา รวมถึงการประเมินผลจากการสอบวัดผลในรายวิชาตางๆ
2) การประเมินผลจากการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานวิทยานิพนธ การวิเคราะหวิจารณผลงานทาง
วิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากในระดับสูงไดดวยตนเอง
2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบติงานระดับสูงได
3) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอ
โตแยงและปญหาตางๆ
4) แสดงออกทักษะการเปนผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
5) มีมนุษยสัมพันธที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น
6) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) กลยุทธการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูระหวางผูเรียนและผูเรียน เพื่อ
สงเสริมการแสดงบทบาทของการเปน ผูนํา และผูต าม การฝกการทํ า งานเปน กลุมโดยสอดแทรกความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจในวัฒนธรรมองคกรเขาไปในรายวิชาตางๆ
2) การใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และการเขารวมในกิจกรรมทางวิชาการ ไดแก
การประชุมวิชาการ หรือสัมมนาตางๆที่จัดขึ้น
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2.4.3 กลยุท ธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธร ะหวา งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมผูเรียน อยางมีประสิทธิภาพ และ
สรางสรรค
2) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในการตระหนักถึงความรับผิดชอบ เชนการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน และจากการรวมกิจกรรมตางๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใชความรูดานคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล การแปลผล และการนําเสนอ
ผลงานไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชเทคโนโลยีในการระบุ เขาถึงในการสืบคน คัดเลือกแหลงขอมูลที่เกี่ยวของดาน
พลังงานทดแทน จากแหลงขอมูลสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนําเสนอขอมูลที่
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ใชรูปแบบการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ และวิทยานิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีวิจารณญานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใชอยางสม่ําเสมอ
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สถานการณดานพลังงานของโลก
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกทักษะในการวิเคราะหหรือคํานวณในทุก
รายวิชาที่ตองฝกทักษะ โดยผูสอนใหคําแนะนํา ติดตามตรวจสอบงาน แกไขและใหคําแนะนํา
2) การจัดรายวิชาสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
การนําเสนอรายงานเปนภาษาเขียน และดวยปากเปลาโดยใชสื่อประกอบการนําเสนอ
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินผลจากการทํารายงานกรณีศึกษา การวิเคราะหขอมูลที่เปนผลการศึกษาวิจัย การ
สอบขอเขียนในการแกปญหาโจทยเชิงตัวเลข และจากผลการสืบคนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย
ใหแตละผูเรียน
2) การประเมินทักษะการสื่อสารดวยการพูดจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การนําเสนอ
สัมมนา และทักษะการเขียนจากรายงานของแตละผูเรียน หรือรายงานกลุมที่นิสิตรับผิดชอบ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1.1

รายวิชาบังคับ
เทคนิคการใชเครื่องมือวัดสําหรับการวิจัย
852504
ทางพลังงานทดแทน
852505 พลังงานทดแทน
852506 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล
การจําลอง การออกแบบ และสภาวะที่
852507
เหมาะสมของระบบพลังงาน
852508 การเปลี่ยนรูปพลังงาน
852541 เศรษฐศาสตรพลังงาน
รายวิชาเลือก
852511 พลังงานชีวภาพ
852512 แกสชีวภาพ
852513 การเผาไหมชีวมวล
852514 แกสสิฟเคชันและไพโรไลซิสของชีวมวล
852521 อุณหภาพรังสีอาทิตยและการประยุกต
852522 ระบบโฟโตโวลเตอิก
852523 ระบบสะสมพลังงาน
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยความรอน
852524
จากตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดรวมรังสี

 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

1.2

1.3

1.4

ความรู
2.1



2.2

ทักษะทางปญญา
2.3

3.1

3.2






















5.2

5.3

5.4

5.5
















 








 

 

 







5.1








4.6





 





4.5








4.4









4.3

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ









4.2






4.1

 





3.3

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

1.3

1.4

ความรู
2.1

2.2

ทักษะทางปญญา
2.3

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

รายวิชาเลือก
852525
852526
852531
852532
852533
852534
852535
852541
852542
852543
852544
852545
852546
852551
852552
852553

เทคโนโลยีทําความเย็นดวยความรอนจาก
รังสีอาทิตย
เทคโนโลยีการอบแหงดวยรังสีอาทิตย
พลังงานชุมชน
เทคโนโลยีพลังงานชุมชน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
การพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน
หัวขอปจจุบันเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
เศรษฐศาสตรพลังงาน
การกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของ
พลังงานทดแทน
การจัดการพลังงาน
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมสีเขียว
การอนุรักษพลังงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการคาคารบอน
เทคโนโลยีเซลลเชือ้ เพลิง
พลังงานลม
โรงไฟฟาพลังงานน้ํา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

1.3

1.4

ความรู
2.1

2.2

ทักษะทางปญญา
2.3

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

852554 พลังงานความรอนใตพิภพ





852581-3 การศึกษาคนควาดวยตนเอง
                    
วิทยานิพนธ
852591-3 วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก2
                    
กลุมวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
852501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 



852502 สัมมนา 1


 


852503 สัมมนา 2


 



ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) นิสิตตองมีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางวิชาการ
(1.2) นิสิตสามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงความรูสึก
ของผูอื่น
(1.3) นิสิตมีความรับผิดชอบ เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น มีความรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น
เชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ มีวินัย ตรงตอเวลา
(1.4) นิสิตมีภาวะความเปนผูน ํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และแกไขขอขัดแยง เคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของตนเอง และผูอื่น มีความซื่อสัตยตอตนเอง เคารพในกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ
ขององคกร และสังคม
ความรู
(2.1) นิสิตมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาของรายวิชาในสาขาวิชา
พลังงานทดแทน
(2.2) นิสิตสามารถนําความรูมาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ และการประกอบวิชาชีพ
สามารถวิเคราะห และแกปญหา รวมทั้งมีทักษะ ความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือ อุปกรณตางๆ
ที่เหมาะสมดานพลังงานทดแทน
(2.3) นิสิตมีความสามารถติดตามความกาวหนาในเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน เพื่อสามารถพัฒนา
ความรูใหมๆในสาขา และตอการประกอบในวิชาชีพ รวมถึงการตระหนักในผลกระทบ และเหตุผลรวม
ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับชาติ และนานาชาติที่มีตอสาขาวิชาชีพที่เกิดขึ้นในอนาคต
ทักษะทางปญญา
(3.1) สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง
วิชาการและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา
(3.2) สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและ
ใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรู
เดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย
(3.3) สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยาง
สรางสรรครวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาพลังงานทดแทน สามารถ
วางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยที่คนควาทางวิชาการดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูที่มีอยูเดิม
ไดอยางชัดเจน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากในระดับสูงไดดวยตนเอง
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(4.2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบติงานระดับสูงได
(4.3) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอ
โตแยงและปญหาตางๆ
(4.4) แสดงออกทักษะการเปนผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
(4.5) มีมนุษยสัมพันธที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น
(4.6) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) สามารถใชความรูดานคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล การแปลผล และการนําเสนอ
ผลงานไดอยางเหมาะสม
(5.2) สามารถใชเทคโนโลยีในการระบุ เขาถึงในการสืบคน คัดเลือกแหลงขอมูลที่เกี่ยวของดาน
พลังงานทดแทน จากแหลงขอมูลสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนําเสนอขอมูลที่
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
(5.3) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ใชรูปแบบการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ และวิทยานิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5.4) มีวิจารณญานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใชอยางสม่ําเสมอ
(5.5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สถานการณดานพลังงานของโลก

หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา
โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ ไมมีคา
ลําดับขั้น 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

49

D+
D
F

ออน
ออนมาก
ตก

(poor)
(very poor)
(failed)

1.50
1.00
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)

รายวิชาบังคับของสาขาวิชาพลังงานทดแทน นิสิตจะตองไดคาลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S
มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
รายวิชาที่กาํ หนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแก รายวิชาที่ไมนบั หนวย
กิต\การสอบประมวลความรู\ สัมมนา\วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
1. ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูตามที่ระบุใน มคอ. 3
2. การประเมินผลของแตละรายวิชา ตองผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรที่ไดรับแตงตั้ง
และคณาจารยตา งๆกอนประกาศผลระดับขั้นสุดทายใหนิสิตทราบ
3. การประเมินอาจารยผูสอน โดยประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง
4. การทบทวนในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
ทําหนาที่ดําเนินการใหความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาตางๆ
5. การประเมินผลวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง ประเมินโดยคณะกรรมการสอบที่มี
คุณสมบัติและไดรับการแตงตั้งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
1. การประเมินจากสภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของมหาบัณฑิตที่ตรงตามสาขาหรือในสาขาที่
เกี่ยวของ โดยประเมินกับมหาบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
2. ประเมินจากความพึงพอใจในมหาบัณฑิตของผูใชมหาบัณฑิตหรือนายจาง ที่ใชในการประกอบ
อาชีพโดยการสงแบบสอบถาม พรอมกับใหแสดงขอเสนอแนะตอสิ่งที่คาดหวังหรือจากหลักสูตรที่สามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได
3. ประเมินจากตําแหนงงาน หรือความกาวหนาในสายงานของมหาบัณฑิต
4. ประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในดานความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียนใน
หลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นเพื่อเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงหลักสูตร
5. ประเมินจากความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ จาก
สถาบันการศึกษา ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การประเมินการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (ภาคผนวก ข) ดังนี้
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถวนตามทีก่ ําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
6. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
7. ผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer
Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หลักสูตร แผน ข (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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4. ศึกษารายวิชาครบถวนตามทีก่ ําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
6. สอบผานการสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE EXAMINATION)

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ซึ่งประกอบดวย
 บทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของในพันธกิจทั้ง 4 ดาน
 จรรยาบรรณของอาจารย
 ความรูและเขา ใจในเรื่องหลักสูตรที่เปดสอน กระบวนการจัดการเรีย นการสอน การวัด
ประเมินผลในรายวิชาที่สอน การพัฒนาสื่อการสอน รวมถึงกฏระเบียบตางๆ
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการวิจัยอยางตอเนื่อง
เพื่อนําความรูที่ไดจากการวิจยั มาพัฒนาการเรียนการสอน การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผล รวมถึงวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัยสอดคลองกับผลการ
เรียนรูแตละดาน
(3) จัดระบบการประเมินผลดานการสอน อยางมีสวนรวมระหวางผูสอนและผูเรียน
(4) สนับสนุน และพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่ อการสอน
ในรายวิชาตางๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเพื่อนําเสนอทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
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(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) สนับสนุนและกระตุนใหอาจารยเขารวมประชุม อบรมวิชาการ และเชิงปฏิบัติการทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เปนไปตามแนวการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และประธานหลักสูตร เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผล
หลักสูตรใหทันสมัย โดยการบริหารหลักสูตรมีเปาหมาย การดําเนินการ และตัวชีว้ ัดการประเมินผล 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
ปริญญาเอกและมีจํานวนตามมาตรฐานของหลักสูตร
5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง
วิชาการ และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทางสาขาพลังงาน
ทดแทน
6. มีการสงเสริมการจัดอบรมศึกษาดูงาน กิจกรรม
ทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณทั้งในและ
ตางประเทศทั้งอาจารยและนิสิต
7.. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยางนอยทุก
4ป
8. จัดทําฐานขอมูลทางดานนิสิต อาจารย อุปกรณ
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความรวมมือกับ
ตางประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา
เพื่อเปนขอมูลในการประเมินของคณะกรรมการ
9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

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 โดย
นิสิต
6. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอน โดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในวิทยาลัย
7. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนโดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาทุกป
8. ประกาศแตงตั้งอาจารยที่สามารถควบคุมดูแล
วิทยานิพนธของนิสิตโดยกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย
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เปาหมาย

การดําเนินการ

ตัวชี้วัดและการประเมินผล

10. ประเมินการเรียนของนิสิตและประเมินการสอน
ของอาจารยผูสอนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
11. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการที่ทําหนาที่
ดูแลใหคําปรึกษาแกนิสิตบัณฑิตศึกษา ทั้งดานการ
วางแผนการศึกษา การคนควาวิจัยในการทํา
วิทยานิพนธ และใหคําแนะนําเรื่องระเบียบตางๆ
ตลอดชวงเวลาการศึกษาของนิสิต
12. มีระบบกลไกควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ
เชน การสอบโครงรางวิทยานิพนธ การรายงาน
ความกาวหนาวิทยานิพนธ การสอบปองกัน
วิทยานิพนธ และการตีพิมพเผยแพรผลงานที่เปน
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธ

9. สมุดบันทึกรายงานการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธระหวางอาจารยและนิสิตเพื่อติดตาม
ความกาวหนาขณะดําเนินการทําวิทยานิพนธ
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 หองประชุมสัมมนาที่มีความพรอมที่สามารถใชจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ พรอมโสตทัศนูปกรณ รวมถึงวิทยาลัยมีระบบสาธิตทางดานพลังงาน
แสงอาทิตยจํานวนมากทั้งดานไฟฟา และความรอนซึ่งอยูภายในสวนพลังงานที่สามารถใชเปนแหลงการเรียนรู
และเปนหองปฏิบัติการดานงานวิจัยที่เปนประโยชนแกนิสิต นอกจากนี้วิทยาลัยยังมีหองสมุด ที่มีหนังสือ ตํารา
เฉพาะดาน และยังสามารถใชเพื่อสืบคนผานฐานขอมูลดวยระบบอินเตอรเนท รวมถึงการมีสํานักหอสมุดกลาง
ที่ทําหนาที่จัดหนังสือบริการเพิ่มเติม รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน นอกจากนี้ก็มีหองคอมพิวเตอรที่ใช
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง และหองพักสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและ
นิสิตไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน และวิทยาลัยฯจะตองจัดสื่อ
การสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องฉาย
ภาพ เปนตน
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2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วิทยาลัยฯมีเจาหนาที่ฝา ยวิชาการซึ่งจะคอยดูแลหนังสือ
ตําราของวิทยาลัยฯและประสานงานในการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมิน
ความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการ
ใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย
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 และพื้นที่ที่นิสิตสามารถทําการทดลอง
หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองโดยมีจํานวน
และประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้งหนังสือ
ตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ทั้ง
หองสมุดทางกายภาพและระบบปฏิบัตกิ าร
ภาคสนาม

ตัวชี้วัดและการประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนสื่อและอุปกรณตอหัว
นิสิต จํานวนชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ

2. จํานวนนิสิตลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตาง ๆ

3. สถิติของจํานวนหนังสือและตํารา
ที่มีใหบริการ และสถิติการใชงานหนังสือและตํารา

4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการ
ใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
(1) มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาพลังงานทดแทนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) ประกาศรับสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติตามที่กําหนด
(3) สัมภาษณ ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร รวมถึงความสามารถในการสอนและการใช
สื่อการศึกษา
(4) เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
(1) อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนในรายวิชานั้น
(2) คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
วิทยาลัยฯมีการเชิญอาจารยพเิ ศษมาสอนในหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยตรวจสอบ
ประวัติและผลงานใหตรงกับหัวขอที่จะสอน มีการวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษา และจัดใหมีการ
ประเมินการสอนของอาจารยพิเศษเมื่อสิ้นสุดการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู และการ
สื่อสารดานภาษาอังกฤษ หรือเปนบุคลากรที่มีความรูทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือวิชาที่เกี่ยวของ
รวมทั้งมีความสามารถในการใช และจัดเตรียมอุปกรณการทดลอง
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสนับสนุนตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และตองสามารถบริการใหอาจารย
สามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองสงเสริมใหบุคลากรเขารวมฝกอบรมและสัมมนาเชิง
วิชาการ และฝกทําวิจัยรวมกับอาจารย รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนิสิต
(1) วิทยาลัยฯ มีระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน และอาจารยตองกําหนดชั่วโมง
ใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนิสิตสามารถเขาพบเพือ่ ปรึกษาได
(2) วิทยาลัยฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศเพื่อใหนิสิตเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน
(3) วิทยาลัยฯมีระบบการสื่อสารที่สามารถเขาถึงนิสิตอยางทั่วถึงเพื่อนัดหมาย แจงขอมูลกิจกรรม
ขาวสารทางวิชาการผานทางเว็บไซต หรือ E-mail เปนตน
5.2. การอุทธรณของนิสิต
(1) นิสิตสามารถสงขอรองเรียนตอกรรมการบริหารหลักสูตร และประธานหลักสูตร โดยจะนําเรื่องเขา
ประชุมในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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(2) กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดนิสิตสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ความตองการกําลังคนสาขาพลังงานทดแทน คาดวามีความตองการกําลังคนดานนี้สูงมาก จาก
ยุทธศาสตรพลังงานแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการวิจัยและพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการหาแหลง
พลังงานทดแทนเพื่อชดเชยปญหาการขาดแคลนพลังงานและปญหาดานเศรษฐกิจเนื่องจากเชื้อเพลิงมีราคา
สูงขึ้น นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมยังมีความตองการลดการใชพลังงานเพื่อลดตนทุนการผลิต จึงตองมีการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อทํางานดานนี้ การผลิตมหาบัณฑิตจึงมีการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจ
ของผูใชมหาบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่อง
กับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนิสิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีในปแรกที่เปดสอน ทั้งนี้เกณฑการ
ประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป และจะตองดําเนินการใหผลการประเมินอยูในระดับดีตลอดไป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

X

X

X

ปที่ 3
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 & 4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

X

X

X

ปที่ 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนและ
จุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละทาน
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุม
 วิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับ
นิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน
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กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
 ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการใชสื่อ
ในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินโดยนิสิตปสุดทาย
ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูม ีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ใหกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย นิสิต มหาบัณฑิต และผูใชมหาบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.7 เพื่อทราบปญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร
ตอไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชมหาบัณฑิต

