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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยพลังงานทดแทน

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Renewable Energy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
3. วิชาเอก (ถ้ามี)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลังงานทดแทน)
ปร.ด. (พลังงานทดแทน)
Doctor of Philosophy (Renewable Energy)
Ph.D. (Renewable Energy)

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
5.2.1 ภาษาไทย
5.2.2 ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
นิสิตไทย และ/หรือ นิสิตต่างชาติ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
( /) เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
( ) เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน....................................ประเทศ.................................
รูปแบบของการร่วม
( ) ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
( ) ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรของสถาบัน
( /) ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน เพียงสาขาวิชาเดียว
( ) ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
กรณีเป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
( ) ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน
( ) ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ....................
( ) ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานทดแทน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานทดแทน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- คณะทางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
- สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 234 (9/2560) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
1) อาจารย์ประจาสถาบันการศึกษา
2) นักวิจัยประจาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา บริษัทเอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม
3) นักวิทยาศาสตร์ในกระทรวงพลังงาน และกระทรวงอื่นๆ
4) ผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน นักบริหารจัดการด้านพลังงาน
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1 นายศักดา สมกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

Electrical
Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า

Cardiff University

UK

2553

ไทย

2546

ไทย

2543

ไทย
ไทย

2554
2550

ไทย
ไทย
ไทย

2546
2549
2535

ไทย

2530

วศ.ม.
คอ.บ.
1 นายธวัช สุริวงษ์

3 นางสาวสุขฤดี สุขใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

วท.ด.
วศ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
เคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Renewable Energy
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาระการสอน
(ชม/สัปดาห์)
ปัจจุบนั
เมื่อเปิด
หลักสูตร
นี้แล้ว
9
9

3

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

9

9

9

9
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาพลังงานให้สามารถตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จาเป็นต้องจัดหาพลังงานที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย (Safety) มั่นคง (Security) และยั่งยืน (Sustainable) ซึ่งส่งผลให้เกิดการส่งเสริม
การผลิ ตและใช้ พลั ง งานทดแทนอย่ างรวดเร็ว จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ซึ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น การพั ฒ นา
โครงสร้ างพื้น ฐานและระบบโลจิ ส ติ กส์ เพื่อสร้างความมั่ งคงทางพลั งงานทดแทนและพลั งงานสะอาด
ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ความร่ ว มมือระหว่ า งประเทศเพื่ อ การพัฒ นาและขยายความร่ว มมื อ ทั้ง ด้า นเศรษฐกิจ สั งคมและอื่ น ๆ
กับมิตรประเทศ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์กรระหว่างประเทศด้านการสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน อาหารและน้า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Green Economy นอกจากนี้
ยังมีแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลั ง งานทางเลื อ ก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015) และแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน พ.ศ. 2558-2579
(EEP2015) เพื่อผลิตพลังงานให้มีความเหมาะสม โดยรวมถึงการผลิตและใช้พลังงานและพลังงานทดแทน
อย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะยาว พลังงานทดแทนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งของประเทศไทยและทุกประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ที่มีความต้องการในการจัดหาการใช้งานเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายของทุกประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าว
ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับโลก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้
คานึงถึงพลวัตด้านสังคมในยุคพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเสริมสร้าง
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนทุ ก คน เนื่ อ งจากการแก้ ปั ญ หา การปฏิ รู ป และการพั ฒ นาประเทศ
ในทุ ก ๆ ด้ า นโดยเฉพาะด้ า นพลั ง งานและพลั ง งานทดแทนซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานส าคั ญ ของประเทศ
ในทุกระดับจะสาเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน
เจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาล การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ส่งผลให้ค่านิยมไทยมีการปรับเปลี่ยน จึงจาเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อธารงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยบนความหลากหลาย การสร้างเครือข่ายและการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ส่งผลให้มีความต้องการนักวิจัยด้านพลังงานทดแทนที่มีความเป็นมืออาชีพ
มีความเข้าใจในผลกระทบด้านพลังงานทดแทนต่อสังคมและวัฒนธรรมที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
ช่ ว ยชี้ น าและขั บ เคลื่ อ นให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงนี้ เ ป็ น ไปในรู ป แบบที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ วิ ถี ชี วิ ต
ของสังคมไทยอย่างยั่งยืน
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพัน ธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรได้มีการดาเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
และการแข่งขัน ได้อย่ างปลอดภัย มั่งคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นผลิ ตผู้ ส าเร็จการศึกษาที่มีความสามารถ
ในการบู ร ณาการศาสตร์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิจัย องค์ ค วามรู้ เ ทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม
ด้ า นพลั ง งานทดแทนที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก โดยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีจิ ตส านึ กและคุ ณธรรม ในวิช าชีพเพื่ อ ประกอบอาชี พ ด้า นพลั งงานทดแทน ทั้งนี้การพัฒ นาหลั ก สู ต ร
ได้มีการปรับปรุงโดยนาผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่สาเร็จ
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลั ง งานทดแทน หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555
ซึ่งมีการผลิ ตบั ณฑิตมาก่ อนหน้ านี้ มาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาปรับปรุงสาระของหลั ก สู ต ร
จากการประเมิ น ฯ พบว่ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ยั ง คงมี จุ ด อ่ อ นในด้ า นทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
และด้านทักษะทางปั ญญา หลั กสู ตรนี้ จึ ง ได้ถูก พัฒ นาให้ มี การปรับปรุ ง กระบวนการเรี ยนการสอนโดย
เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ กลาง ให้ นิ สิ ต ได้มีโ อกาสศึ ก ษาทั ก ษะในการสั งเคราะห์ และบูร ณาการองค์ ค วามรู้
ทางด้านพลั งงานทดแทนและสาชาอื่น ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเน้นให้ มีการเพิ่มพูนและใช้ ทั กษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขให้มากขึ้น เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 หลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ด้ า นพลั ง งานทดแทน ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศและให้ พ อเพี ย งกั บ
ความต้องการในอนาคต
12.2.2 หลักสูตรมีเป้าหมายสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวรกาหนดมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิต
ให้มีงานทา สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถนาความรู้ ไปใช้ได้โดยแท้จริงอย่างแพร่หลายและสามารถ
ให้บริการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนได้
12.2.3 หลักสูตรพัฒนาตามพันธกิจสถาบันและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนา โดยเฉพาะเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น (ถ้ามี)
ไม่มี
13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี)
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร
ไม่มี

6

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้ น ผลิ ตบุ คลากรให้ มีความรู้ ความสามารถด้านพลั งงานทดแทน สามารถบูรณาการสร้าง
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
และของโลกอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ความสาคัญ
พลั ง งานทดแทนหรื อ พลั ง งานทางเลื อ ก คื อ พลั ง งานที่ ถู ก น ามาใช้ ท ดแทนพลั ง งานแบบเดิ ม
โดยเฉพาะพลังงานทดแทนประเภทที่เป็นพลังงานหมุนเวียน ซึ่งกาลังได้รับการส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อันได้แก่ แสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม น้า และไฮโดรเจน โดยการใช้งานจะอยู่ในรูปของ
พลั ง งานไฟฟ้ า พลั ง งานความร้ อ น และเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลก เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
(Efficiency) ปลอดภัย (Safety) มั่นคง (Security) และยั่งยืน (Sustainable) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานทดแทน เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้
ทางด้ า นพลั ง งานทดแทนกั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ใ นการผลิ ต งานวิจัย สร้ า งองค์ ค วามรู้ใหม่
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิ ดการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน พัฒนาศักยภาพการผลิต การใช้และ
ตลาดพลังงานทดแทน ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานทดแทนของประเทศ ภูมิภาคและของโลกได้อย่างเป็นระบบ
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 เป็ นผู้ มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านพลั งงานทดแทนระดั บสู ง สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนกับ ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อนาไปใช้ในการขับเคลื่ อนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม
1.3.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิจัยด้านพลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ พัฒนานวัตกรรมและ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาพลังงานทดแทน
1.3.3 เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี นับจาก
เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. แผนการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. วัดและประเมินผลผู้เรียนโดย
เน้นผลการเรียนรู้ทุกด้าน
2. การประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบต่างๆ
3. ปรับปรุงและพัฒนาให้มี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กาหนดทุกปีการศึกษา
4. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รายงานการประเมินตนเองและ
ตาม QA
1. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาที่มี
เนื้อหาที่ช่วยสร้างเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้การบูรณาการองค์ความรู้
พลังงานทดแทนกับศาสตร์ด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
อาทิ รายวิชา 852624 โครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ
2. จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมสอน
แบบบูรณาการ
1. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาด้าน
การเรียนการสอน
2. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร พัฒนา
องค์ความรู้ ผลิตผลงานทาง
วิชาการ และงานวิจัย
3. ส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งทางวิชาการ

2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ ด้านพลังงาน
ทดแทนกับศาสตร์ด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้องได้

3. แผนพัฒนาบุคลากร ด้านการ
เรียนการสอน วิชาการและการวิจัย

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานรายวิชา รายงานประจาปี
และแผนการปรับปรุงพัฒนา
2. รายงานผลการประเมินตนเอง
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
4. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
5. โครงการวิพากษ์หลักสูตร

1. มคอ.3 ของรายวิชาในหลักสูตรที่มี
เนื้อหาในการบูรณาการองค์ความรู้
พลังงานทดแทนกับศาสตร์ด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการความร่วมมือในการสอนเป็น
ทีม
3. วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

1. โครงการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาด้านการเรียนการสอน
2. จานวนโครงการและผลงานวิจัยของ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจา
หลักสูตร
3. จานวนผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจา
หลักสูตร
4. จานวนรายวิชาที่มีการใช้
โครงการวิจัยในการเรียนการสอน
5. จานวนผลงานตีพิมพ์ผลการวิจัย
ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ในวารสารที่มี Impact factor
6.จานวนบุคลากรที่ได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
4. แผนการสร้างนิสิตให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม

5. แผนการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน

กลยุทธ์
1. จัดให้ผู้สอนในรายวิชาสัมมนา
และวิชาวิทยานิพนธ์ ให้
ความรู้และให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
เพิ่มพูนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
1. สนับสนุนให้บุคลากร สนับสนุน
การเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. สนับสนุนให้บุคลากร สนับสนุน
การเรียนการสอนร่วมงานวิจัย
และร่วมงานบริการวิชาการแก่
สังคม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. นิสิตสอบผ่านการเรียนในรายวิชา
สัมมนา
2. นิสิตสามารถสร้างงานวิจัยได้ โดย
อยู่ภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม
1. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. จานวนโครงการวิจัยและจานวน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนมี
ส่วนร่วม

9

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ซึ่งกาหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
หลักสูตร แบบ 1.1: ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทางานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 2.1: ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ให้นิสิตเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและประเมินผลกับสถานพัฒนาภาษาอังกฤษ
ตามประกาศที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนดและจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษมาเป็นผู้ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1
ชั้นปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
10
10
-

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
30
10
10

2564
10
10
10
30
10

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
5
5

2564
5
5
5
15
5

2.5.2 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1
ชั้นปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
5
5
-

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายการ

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

2564

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2,100,000 4,050,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
แบบ 1.1
1,400,000 2,700,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
แบบ 2.1
700,000 1,350,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) เท่ากับ 400,000 บาท/คน
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2.6.2 ประมาณการรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

978,000
1,956,000
2,934,000
2,934,000
1.ค่าตอบแทน
238,000
476,000
714,000
714,000
2.ค่าใช้สอย
60,000
120,000
180,000
180,000
3.ค่าวัสดุ
20,000
40,000
60,000
60,000
4.ครุภัณฑ์
1,296,000
2,592,000
3,888,000
3,888,000
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายยังไม่ได้รวมงบประมาณการสนับสนุนการทาวิจัยของนิสิต

2564
2,934,000
714,000
180,000
60,000
3,888,000

2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิต 172,800 บาทต่อคน
หมายเหตุ :คิดจากรวมรายจ่ายในข้อ 2.6.2 จานวน 3 ปีการศึกษา เท่ากับ 7,776,000 บาท
หารด้วยจานวนนิสิตตามแผนรับนิสิต 3 ปีการศึกษา 45 คน จะได้เท่ากับ 172,800 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ ร ะบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบชั้ น เรี ย น เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวรว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
1) หลักสูตรแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2) หลักสูตรแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผนดังนี้
ลาดับที่

รายการ

1

งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

2
3

เกณฑ์ ศธ.
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2560
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1
12
12
6
6
48
36
48
36
3
3
48
48
48
48

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หลักสูตร แบบ 1.1
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทเน้นทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
โดยไม่นับหน่วยกิต และเรียนรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
วิทยานิพนธ์
852681
852682
852683
852684
852685
852686

จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1

48 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) จานวน

3 หน่วยกิต

852603

1(0-2-1)

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

852604
852605

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

3.1.3.2 หลักสูตร แบบ 2.1
ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโทต่ อ ปริ ญ ญาเอกเน้ น รายวิ ช าและท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต) และเรียนรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตจานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
งานรายวิชา
วิชาบังคับ

จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
จานวน

852601

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
Mathematic for Energy Technology
การจาลองและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
ระบบพลังงาน
Simulation and Computer Aided Design of
Energy System

852602

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)

วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

6 หน่วยกิต

852611

3(2-3-5)

852621
852622
852623

แก๊สสิไฟเออร์ชนิดไหลลงสาหรับเครื่องยนต์
Downdraft Gasifier for Engine
โรงไฟฟ้าโฟโตโวลเตอิก
Photovoltaic Power Plant
ระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับ
ภาคอุตสาหกรรรม
Solar Thermal Application for Industry
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์
Solar Thermal Power Plant

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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852624
852631

852632
852641
852642

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
Smart Grid
การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับ
ระบบพลังงานทดแทน
Life Cycle Assessment and Carbon Footprint
for Renewable Energy System
อาคารเขียว
Green Building
เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง
High Thermal Energy Storage System Technology
ระบบพลังงานสาหรับยานยนต์
Energy System for Vehicle

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

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

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) จานวน

3 หน่วยกิต

852603

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

1(0-2-1)

วิทยานิพนธ์

จานวนหน่วยกิต

36 หน่วยกิต

852691

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1

3 หน่วยกิต

852604
852605

852692
852693
852694
852695

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

6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1

852603
852681

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
852682

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
852604
852683

สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
852684

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
852605
852685

สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
852686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.4.2 แบบ 2.1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
852601
852602

852603

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Mathematic for Energy Technology
การจาลองและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
3(2-3-5)
ระบบพลังงาน
Simulation and Computer Aided Design of Energy
System
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม

6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
852xxx
852xxx
852691

วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
852604
852692

สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
852693

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
852605
852694

สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
852695

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
852601

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Mathematic for Energy Technology
สมการอนุพันธ์สามัญและสมการอนุพันธ์ย่อย การสร้างแบบจาลองเชิงตัวเลขและวิธีการ
หาคาตอบ การสร้างแบบจาลองระบบพลังงาน วิธีการจาลองระบบแบบเป็นก้อนที่สภาวะคงที่และระบบ
แบบเป็นก้อนที่สภาวะไม่คงที่ 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

การจาลองและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบระบบพลังงาน
3(2-3-5)
Simulation and Computer Aided Design of Energy System
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบระบบพลังงานด้วยเทคนิคการจาลองระบบ
วิธีการเชิงตัวเลขและการประมาณค่าเพื่อนาไปสู่การจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจาลองของ
อุปกรณ์พลังงาน การหาจุดที่เหมาะสม เทคนิคการสร้างภาพ
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
เน้ น ให้ นิ สิ ต รู้ จั ก วิ ธี ก ารค้ น คว้ า ฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ บ ทความหรื อ ผลงานวิ จั ย ฝึ ก ฝน
การนาเสนอรายงาน การอภิปรายในหัวข้องานวิจัยหรือที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนโดยมีเนื้อหาที่ชัดเจน
จึงสามารถนามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
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 in renewable energy in order to develop it into a dissertation title.
852604

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

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

แก๊สสิไฟเออร์ชนิดไหลลงสาหรับเครื่องยนต์
3(2-3-5)
Downdraft Gasifier for Engine
เชื้อเพลิงสาหรับแก๊สสิไฟเออร์ ปฎิกิริยาของแก๊สสิฟิเคชัน การออกแบบแก๊สสิไฟเออร์ชนิด
ไหลลง การทาความสะอาดและลดอุณหภูมิแก๊สชีวมวล เครื่องยนต์แก๊สชีวมวล การประยุกต์ใช้แก๊สสิฟิเคชัน
ที่ได้จากชีวมวล การประเมินด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของการใช้แก๊สชีวมวล
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
852621

โรงไฟฟ้าโฟโตโวลเตอิก
3(2-3-5)
Photovoltaic Power Plant
การออกแบบโรงไฟฟ้าโฟโตโวลเตอิก การสร้างโรงไฟฟ้าโฟโตโวลเตอิก การเดินระบบและ
การดูแลรักษาโรงไฟฟ้า ระบบควบคุมโรงไฟฟ้า ความปลอดภัย และมาตรฐานของโรงไฟฟ้า การประเมิน
สมรรถนะของโรงไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าโฟโตโวลเตอิก
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
852622

ระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับภาคอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Solar Thermal Application for Industry
เทคโนโลยี ร ะบบความร้ อ นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ส่ ว นประกอบและอุ ป กรณ์ ใ นระบบ
ความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับภาคอุตสาหกรรม การออกแบบระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
สาหรับภาคอุตสาหกรรม แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบความร้อนสาหรับอุตสาหกรรม การติดตั้ง
ระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับภาคอุตสาหกรรม การเดินระบบและซ่อมบารุงระบบความร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับภาคอุตสาหกรรม
Solar thermal technology, components and devices in solar thermal
application for industry, solar thermal application design, mathematical models of solar
thermal application, solar thermal installation for industry, operation and maintenance of
solar thermal application for industry
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852623

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์
3(2-3-5)
Solar Thermal Power Plant
การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ การจาลองระบบโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนแสงอาทิตย์ การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ การทดสอบการใช้งานของโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ การเดินระบบและการซ่อมบารุงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์
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

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
3(2-3-5)
Smart Grid
โครงข่ า ยไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อ สารเพื่ อ บริ ห ารจั ด การ การควบคุม
การผลิตไฟฟ้าอัจ ฉริย ะ ระบบส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบจาหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานทดแทน แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานทดแทนแบบกระจายศูนย์ การควบคุม
ระบบสะสมพลังงาน มิเตอร์อัจฉริยะ บ้านและอาคารอัจฉริยะ การตอบสนองด้านโหลด การบูรณาการ
องค์ ค วามรู้ การพั ฒ นาและการสร้ า งนวั ต กรรมโครงข่ า ยไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ง
อย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนภายใต้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
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, demand response,
Integrating of knowledge, development and innovation of smart grid, strengthening of
economy and society sustainedly by civil society participation in production and utilization
of renewable energy under the smart grid.
852631

การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับ
3(3-0-6)
ระบบพลังงานทดแทน
Life Cycle Assessment and Carbon Footprint for Renewable Energy
System
การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามมาตรฐานขององค์ ก รมาตรฐานสากล
การทาบัญชีรายการวัฏจักรชีวิต การประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบพลังงานทดแทน การออกแบบโปรแกรม
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ องค์การและบริการ มาตรฐาน เครื่องมือและวิธีการประเมิน
ของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การประเมินความยั่งยืนของวัฏ จักรชีวิตจากการวิเคราะห์ พลั งงาน
และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสังคม
International Organization for Standardization life cycle assessment of
products, life cycle inventory, life cycle assessment of renewable energy systems, program
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assessment design, carbon footprint of products, organizations and services, standards, tools
and procedure carbon footprint of Thailand and various countries, life cycle based
sustainability
852632

อาคารเขียว
3(2-3-5)
Green Building
อาคารเขี ย ว ระบบการจั ดการสิ่ งแวดล้ อม การจั ดการอาคารเขี ยว ผั งบริ เวณและงาน
ภูมิสถาปัตยกรรม การใช้น้าและพลังงาน สภาวะแวดล้อมภายในอาคาร การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายนอกอาคาร นวัตกรรม การวิเคราะห์การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศและแสงสว่าง วิธีการจัดการทาง
ด้านพลังงาน การใช้อุปกรณ์วัดทางด้านพลังงานภาคสนาม ความตระหนักทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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

เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง
3(2-3-5)
High Thermal Energy Storage System Technology
การถ่ายเทความร้อน ระบบสะสมพลังงานความร้อนสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
แสงอาทิตย์ ตัวกลางสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง ระบบการชาร์จและดิสชาร์จพลังงานความร้อน
สมการของระบบการสะสมพลังงานความร้อนและการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ การสูญเสียพลังงาน
ความร้อนของระบบสะสมพลังงานความร้อน เทคโนโลยีและประสิทธิภาพของการสะสมพลังงานความร้อน
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

ระบบพลังงานสาหรับยานยนต์
3(2-3-5)
Energy System for Vehicle
แหล่ ง พลั ง งานส าหรั บ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า แบตเตอรี่ ช นิ ด ต่ า งๆ เซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง ซุ ป เปอร์
คาร์ ป าซิ เ ตอร์ ชนิ ด มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ในระบบยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ระบบควบคุ ม และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง
ระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า การจัดการพลังงานของแบตเตอรี่ การออกแบบและการประเมินยานยนต์
ไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยและมาตรฐาน เศรษฐศาสตร์ของยานยนต์ไฟฟ้า
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
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852681

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
6 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 1.1
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ค้ น คว้ า ทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กาหนดประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Study the Elements of thesis, review literature and related research, and
determine thesis title
852682

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 1.1
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดทา
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Develop concept paper and prepare the summary of literature and related
research synthesis
852683

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 1.1
พัฒนาเครื่องมือและวิธีวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instruments and research methodology, and prepare thesis
proposal in order to present it to the committee
852684

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 1.1
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor

852685

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Analyze data and prepare a draft of the thesis

852686

9

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 1.1
จัดทาวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Prepare full- text thesis and research article in order to get published
according to the graduation criteria
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852691

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
3 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.1
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Study the elements of thesis, review literature and related research, and
determine thesis title
852692

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.1
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดทา
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Develop concept paper and prepare the summary of literature and related
research synthesis
852693

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.1
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instruments and research methodology and prepare thesis
proposal in order to present it to the committee
852694

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Collect data, analyze data, and prepare a draft of the thesis

852695

9

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 2.1
จั ดทาวิทยานิ พนธ์ฉบั บ สมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็ จ

การศึกษา
Prepare full- text thesis and research ariticle in order to get published
according to the graduation criteria
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
3.1.6.1 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจาสาขาวิชา
852 หมายถึง พลังงานทดแทน
3.1.6.2 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหน่วย : แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ :
แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
0
หมายถึง
กลุ่มวิชาบังคับ/วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาพลังงานชีวมวล
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาพลังงานแสงอาทิตย์
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการพลังงาน
4
หมายถึง
กลุ่มวิชาพลังงานทั่วไป
8
หมายถึง
วิทยานิพนธ์
9
หมายถึง
วิทยานิพนธ์
เลขหลักร้อย แสดงระดับบัณฑิตศึกษา

3.2 ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1 นายศักดา สมกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

Electrical
Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า

Cardiff University

UK

2553

ไทย

2546

ไทย

2543

ไทย
ไทย

2554
2550

ไทย
ไทย
ไทย

2546
2549
2535

ไทย

2530

วศ.ม.
คอ.บ.
1 นายธวัช สุริวงษ์

3 นางสาวสุขฤดี สุขใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

วท.ด.
วศ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
เคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Renewable Energy
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาระการสอน
(ชม/สัปดาห์)
ปัจจุบนั
เมื่อเปิด
หลักสูตร
นี้แล้ว
9
9

9

9

9

9
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1 นายธวัช สุริวงษ์

2 นายนิพนธ์ เกตุจ้อย

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วศ.ม.

วัสดุศาสตร์
วิศวกรรมเคมี

ไทย
ไทย

2554
2550

วท.บ.

เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2546

Dr.-Ing.
วท.ม.

Elektrotechnik
เทคโนโลยีพลังงาน

Germany
ไทย

2548
2543

วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
Ph.D.

ฟิสิกส์-พลังงาน
Renewable Energy
Renewable Energy
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Electrical Engineering

University of Kassel
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Cardiff University

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
UK

2540
2549
2544
2541
2553

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

ไทย

2546

คอ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ไทย

2543

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3 นางสาวประพิธาริ์ ธนารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 นายศักดา สมกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปัจจุบนั
เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้แล้ว
9
9

9

9

9

9

9

9
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

5 นายฉัตรชัย ศิรสิ ัมพันธ์วงษ์

อาจารย์

วท.ด.
M.S.
วท.บ.

Renewable Energy
Renewable Energy
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย

2556
2547
2543

9

9

6 นายพิสิษฏ์ มณีโชติ

อาจารย์

Ph.D.

2550

9

9

ไทย
ไทย

2545
2540

Ph.D.
วท.ม.

Renewable Energy
เทคโนโลยีพลังงาน

ไทย
ไทย

2549
2535

9

9

วท.บ.

ฟิสิกส์

Tokyo University of
Agriculture Technology
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

Japan

M.S.
อส.บ.

Agricultural
Engineering
Renewable Energy
วิศวกรรมไฟฟ้า

ไทย

2530

7 นางสาวสุขฤดี สุขใจ

อาจารย์

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปัจจุบนั
เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้แล้ว
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

30
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ไทย

ปีที่
สาเร็จ
การ
ศึกษา
2530

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปัจจุบนั -เมื่อ
เปิดหลักสูตรนี้
5

ศาสตราจารย์

D.Eng.

Energy Technology

AIT

นายทนงเกียรติ เกียรติศริ ิโรจน์

2

นายศิริชัย เทพา

รองศาสตราจารย์

วท.ด.

เทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ไทย

2541

5

3

นายอดิศักดิ์ นาถกรณกุล

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Mechanical Engineering

University of Leeds

UK

2544

5

4

นายสกนธ์ คล่องบุญจิต

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Mechanical Engineering

University of Southern
California, USA

USA

2548

5

5

นางสาววิรังรอง แสงอรุณเลิศ

อาจารย์

วท.ด.

พลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2554

5

6

Mr.Thomas Luschtinetz

Professor

Dr.-Ing

Sensor Development

University of Rostork

Germany

2534

5

7

Mr.Seishu Tojo

Professor

Ph.D.

Agricultural Engineering

Tokyo University of
Agriculture and Technology

Japan

2538

5

8

Mr.Lance C.C Fung

Professor

Ph.D.

Electrical Engineering

The University of Western
Australia

Australia

2536

5

29

1

30
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ คื อ กิ จ กรรมการศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ที่ ก าหนดให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กาหนดให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าวิจัยมี ขอบข่ายลุ่มลึก กว้างขวาง
อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพสูง กว่าวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต เพื่ อพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาพลังงานทดแทน โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพลั งงานทดแทน
กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเรียบเรียงเขีย นเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ตลอดจนตี พิมพ์และเผยแพร่ผลงาน
ผ่านสื่อทางวิชาการต่างๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
สัมพันธ์กับ Mapping
5.2.1 สามารถสร้างโจทย์วิจัย อธิบายประโยชน์และการนาไปใช้ได้
5.2.2 สามารถออกแบบและวางแผนการวิจัยได้อย่างเป็นระบบถูกต้องและเหมาะสม
5.2.3 สามารถคิด วิเคราะห์และวิจารณ์ผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักการและตามแบบแผน
ทางวิชาการ
5.2.4 สร้างองค์ความรู้ / นวัตกรรม จากการวิจัยและสามารถบูรณาการกับมิติต่างๆ ของศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
5.2.5 สามารถนาเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
5.2.6 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตรแบบ 1.1 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1
หลักสูตรแบบ 2.1 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1 ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต

31
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้เข้าใจกระบวนการเรียนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
5.5.2 จั ดให้ มีการสั มมนาอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และเข้า ใจถึ งแนวทางปฏิบัติ ระเบีย บ
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการดูแลงานวิจัย
5.5.3 กาหนดให้ มีร ะบบคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดเวลาการเข้าพบ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา จั ด ท าบั น ทึ ก รายงานการให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และก าหนดให้ มี
การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ โดยการสอบวั ด ความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษ
การศึกษางานวิจัยที่เคยมีมาก่อน การนาเสนอหัวข้อ การนาเสนอโครงร่างทาวิทยานิพนธ์ และการสอบ
วัดคุณสมบัติ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
5.6.1 กาหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
5.6.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
5.6.3 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.6.4 อนุมัติให้ทาวิจัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย
5.6.5 ดาเนินการวิจัย
5.6.6 การสอบวิทยานิพนธ์
5.6.7 ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย
5.6.8 ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
5.6.9 เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์
1. ตระหนักและมีทัศนคติที่ดตี ่อจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. มีความสามารถในการวางแผนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้
สามารถสร้างองค์ความรู้ / นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
4. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. มีความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสติ
สอดแทรกในรายวิชาและการทาวิทยานิพนธ์โดยมีการให้
ความรู้และตระหนักถึงผลการกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
ส่งเสริมการค้นคว้า ศึกษาวิจัย ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
ซึ่งเน้นให้นิสิตมีความเข้าใจอย่างลุม่ ลึกและสามารถสร้าง
งานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคณ
ุ ภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้
ส่งเสริมการเรียนการสอนเน้นการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น
1. ใช้ตาราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
2. ให้นิสิตเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ด้วยภาษาอังกฤษ
3. จัดให้นิสิตนาเสนอโครงวิทยานิพนธ์และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ด้วยภาษาอังกฤษ
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
5. จัดให้มีกิจกรรมเสริมความรูภ้ าษาอังกฤษระหว่างภาค
การศึกษา
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและแลกเปลีย่ นกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ
1. จัดให้นิสิตได้รบั การเรียนรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. จัดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งนี้
เพื่อให้นิสิตสามารถนาความรูม้ าประยุกต์ใช้และบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานในพื้นที่หรือเครือข่าย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 สามารถแก้ไขปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรมและชัดเจน โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
2.1.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
2.1.1.3 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.1.4 มีภ าวะความเป็นผู้ นา ในการปฏิบัติตนตามหลั กคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่าง
เหมาะสม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตก่อนเข้าเรียน
2.1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
2.1.2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา และชี้แนะให้เห็น
ถึงผลกระทบของการทาผิดจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2.4 ฝึกให้นิสิตทางานเป็นทีมในรายวิชาที่มีปฏิบัติการและจัดให้มีโครงการบริการ
วิชาการสู่สังคมที่นิสิตมีส่วนร่วม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ประเมินผลด้วยการสังเกตจากพฤติกรรมของนิสิตขณะเรียนและสอบ
2.1.3.2 ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
2.1.3.3 ประเมินจากรายงาน ผลงานวิจัย ที่นิสิตนาเสนอ
2.1.3.4 ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการในชุมชน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาพลังงานทดแทน
2.2.1.2 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาพลังงาน
ทดแทน และรู้เท่าทันสถานการณ์ด้านพลังงานทดแทนในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
2.2.1.3 มีความรู้ในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาพลังงาน
ทดแทนได้อย่างชาญฉลาด
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.2.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายในรายวิชาต่างๆ ให้ครอบคลุม
กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลื อกต่างๆ ภายใต้
การให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรม
และองค์ความรู้ใหม่
2.2.2.2 จั ดให้ นิ สิ ตค้น คว้าข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ อภิปรายประเด็นต่างๆ
เพื่ อ สร้ า งความรอบรู้แ ละความลึ ก ซึ้ ง ในศาสตร์ นั้น ๆ น าไปสู่ ก ารตั้ ง โจทย์วิจัย
และการทาโครงร่ างการวิจัยมีการนาเสนอในกิจกรรมอบรมสัมมนาทางวิชาการ
ที่มีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมสัมมนา
2.2.2.3 ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนรวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุน
ให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติการของนิสิต โดยครอบคลุม
ด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง การทดสอบย่ อ ย การสอบกลางภาคและปลายภาค รายงาน
ปฏิบัติการการนาเสนอผลงาน
2.2.3.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMITNATION) การสอบโครงร่าง
การสอบวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.1. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแสวงหาความรู้เพื่อวิเคราะห์ประเด็นและแก้ปัญหา
ได้ด้วยวิธีการใหม่อย่างสร้างสรรค์
2.3.1.2. สามารถบูรณาการผลการวิจัยและทฤษฎีทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาเพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจใหม่
2.3.1.3. สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ด้านพลังงานทดแทนได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.2.1 การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้งระดับบุคคล
และกลุ่มโดยการคิดอย่างสร้างสรรค์
2.3.2.2 จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยการเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง โดยมอบหมายงาน
การแก้ ปั ญ หาโจทย์ แ ละกรณี ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและรู้ จั ก
การแก้ปัญหาโดยการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
2.3.2.3 จัดการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสดงความคิดเห็นโดยใช้การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น ในรายวิชาต่างๆในหลักสูตร และวิทยานิพนธ์
2.3.2.4 ฝึ ก ให้ นิ สิ ต สามารถสั ง เคราะห์ แ ละบู ร ณาการความรู้ ด้ า นพลั ง งานทดแทน
เข้ า กั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการนาเสนอ
ในชั้นเรียน รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และการสัมมนา รวมถึงการประเมินผล
จากการสอบวัดผลในรายวิชาต่างๆ
2.3.3.2 การประเมินผลจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์
วิจารณ์ผลงานทางวิทยานิพนธ์
2.3.3.3 ประเมินผลจากการสอบ
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 มีความสามารถสู งในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและสามารถวางแผน
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยตนเอง
2.4.1.2 มีความเป็นผู้นาในทางวิชาการอย่างโดดเด่น สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรม
กลุ่มอย่างสร้างสรรค์
2.4.1.3 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นิสิตเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ ตาม การฝึกการทางานเป็นกลุ่ มโดยแทรกเรื่ อง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีปฏิสัมพันธ์เข้าไปในรายวิชาต่างๆ
2.4.2.2 จัดกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การประชุมวิชาการ หรือสัมมนาวิชาการ
2.4.2.3 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมในการนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่างๆ
2.4.2.4 ส่งเสริมการเข้าร่วมในโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ ระหว่า งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
2.4.3.1 ประเมินจากความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์
2.4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่นการนาเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน และจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ
2.4.3.3 สารวจจานวนครั้งและผลสัมฤทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1.1 สามารถใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล ในประเด็น
ปั ญหาที่ส าคัญและซับซ้ อนได้ รวมถึงสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ ไ ขปั ญ หา
ในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาพลังงานทดแทน
2.5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุ คคล
ต่างๆ ในวงการวิชาการและชุมชนทั่ว ไป โดยการนาเสนอรายงานในรู ปแบบ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและสถานการณ์ด้านพลังงานของโลก
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้ใ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้า นทัก ษะในการวิเ คราะห์เ ชิ งตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนได้ฝึกทักษะในการวิเคราะห์หรื อ
คานวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะโดยผู้สอนให้คาแนะนา ติดตามตรวจสอบ
งาน แก้ไขและให้คาแนะนา
2.5.2.2 การจัดรายวิชาสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มี ก ารน าเสนอรายงานเป็ น ภาษาเขี ย น และด้ ว ยปากเปล่ า โดย
ใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 การประเมิน ผลจากการทารายงานกรณี ศึ กษา การวิเคราะห์ ข้อมูล ที่เป็ น ผล
การศึกษาวิจัย การสอบข้อเขียนในการแก้ปัญหาโจทย์เชิงตัวเลข และจากผล
การสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายให้แต่ละผู้เรียน
2.5.3.2 การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยการพูดจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
การน าเสนอสั ม มนา และทั ก ษะการเขี ย นจากรายงานของแต่ ล ะผู้ เ รี ย น
หรือรายงานกลุ่มที่นิสิตรับผิดชอบ
2.5.3.3 ประเมิ น จากผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ห รื อ ส่ ว นหนึ่ง ของผลงานได้ รับ การตอบรับ
ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นสิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการ ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ของสาขาวิ ช า โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1

รายวิชาบังคับ
852601 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีพลังงาน
การจาลองและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
852602
ออกแบบระบบพลังงาน
รายวิชาเลือก
แก๊สสิไฟเออร์ชนิดไหลลงสาหรับ
852611
เครื่องยนต์
852621 โรงไฟฟ้าโฟโตโวลเตอิก
ระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
852622
สาหรับภาคอุตสาหกรรม
852623 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์
852624 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอน
852631
ฟุตพริ้นท์สาหรับระบบพลังงานทดแทน
852632 อาคารเขียว
852641 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานความร้อน
อุณหภูมสิ ูง

 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

1.2

1.3

ความรู้
1.4

2.1

2.2



ทักษะทางปัญญา
2.3

3.1

3.2

3.3

 

















4.2




4.3

5.1



5.2

5.3



 






 





















4.1

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ







ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1

รายวิชาเลือก
852642 ระบบพลังงานสาหรับยานยนต์
วิทยานิพนธ์
852681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
852682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
852683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
852684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
852685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
852686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
852691 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
852692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
852693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
852694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
852695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
852603 สัมมนา 1
852604 สัมมนา 2
852605 สัมมนา 3

1.2

1.3

ความรู้
1.4

2.1














2.2

ทักษะทางปัญญา
2.3




































































3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1

4.2


























4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คับ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ว่าด้ว ย การศึกษาระดั บบั ณ ฑิต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1. ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3
2. การประเมินผลของแต่ละรายวิชา ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้ง
และคณาจารย์ต่างๆก่อนประกาศผลระดับขั้นสุดท้ายให้นิสิตทราบ
3. การประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง
4. การทบทวนในระดั บ หลั ก สู ต ร มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยมี ค ณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรที่ทาหน้าที่ดาเนินการให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา
ต่างๆ
5. การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบ ที่มีคุณสมบัติและได้รับการแต่งตั้ง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
1. การประเมินจากภาวะการได้งานทาของดุษฎีบัณฑิตที่ตรงตามสาขาหรือในสาขา ที่เกี่ยวข้อง
โดยประเมินกับดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
2. ประเมินจากความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง ที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพโดยการส่งแบบสอบถาม พร้อมกับให้แสดงข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือจากหลักสูตรที่สามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้
3. ประเมินจากตาแหน่งงาน หรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต
4. ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
ในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร
5. ประเมิ น จากความพึ ง พอใจในด้ า นความรู้ ความพร้ อ ม และคุ ณ สมบั ติ ด้ า นอื่ น ๆ จาก
สถาบันการศึกษา ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเข้าเพิ่มพูนความรู้ด้านอื่นๆ เพิ่มเติม
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การประเมินการสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) ดังนี้
ปริญญาเอก แบบ 1
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(จ) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
(ฉ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่ างน้ อยได้รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิม พ์ เป็ นบทความวิ จัย ในวารสารระดับชาติ ที่ มี คุ ณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการหรือในวารสารระดับนานาชาติใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 2 เรื่อง
ปริญญาเอก แบบ 2
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชา
นั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
(ฉ) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(ช) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
(ซ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่ างน้ อยได้รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิม พ์ เป็ นบทความวิ จัย ในวารสารระดับชาติ ที่ มี คุ ณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง หรือในวารสารระดับนานาชาติใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
 บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
 จรรยาบรรณของอาจารย์
 ความรู้และเข้าใจในเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลในรายวิชาที่สอน การพัฒนาสื่อการสอน รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่ งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล รวมถึงวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลให้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
(3) จัดระบบการประเมินผลด้านการสอน อย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
(4) สนั บ สนุ น และพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
สื่อการสอนในรายวิชาต่างๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเพื่อนาเสนอทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรมวิชาการ และเชิงปฏิบัติการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 การดาเนินการจัดทาและติดตาม มคอ.ต่าง ๆ ของหลักสูตร ให้ดาเนินการตามแผนการบริหาร
จั ด การหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF) ภาคการศึ ก ษาต้ น /ภาค
การศึกษาปลาย โดยให้มีการกากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- จัดทาและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะทางานกลั่นกรองหลักสูตรและ
งานด้านวิชาการ
1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน
ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในรายวิชา
1.3 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งควบคุ ม การจั ด การเรียน
การสอนวิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. บัณฑิต
ดุษฎีบั ณฑิต สาขาพลั งงานทดแทน เป็นที่ต้องการของหน่ว ยงานต่ างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
โดยเฉพาะหน่ ว ยงานการศึก ษาระดั บ สู ง วิทยาลั ยพลั งงานทดแทน จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลั ก สู ต ร
เพื่อให้มีความทันสมัยต่อสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต สามารถสนองตอบความต้องการของประเทศ
และภูมิภาคได้
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆแก่นิสิต
3.1.1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปีให้นิสิตตั้งแต่แรกเข้า
โดยอาจารย์ ที่ป รึ กษาประจ าชั้น ปี ทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาทั่ว ไปทางด้านวิช าการแก่นิสิ ต อาจารย์ทุกคน
มีการกาหนด Office Hours เพื่อให้นิสิตทราบเวลาที่ สามารถขอคาปรึ กษาได้อย่างชัดเจนและเมื่ อ นิสิ ต
ก าหนดหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา
และกากับดูแลการทาวิทยานิพนธ์
3.1.2 วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้จัดให้มีหน่วยวิจัยตามความถนัด และอาจารย์ผู้ทาหน้าที่
หัวหน้าหน่วยวิจัยจะทาหน้าที่ติดตามการวิจัยโดยมีการประชุมนักวิจัยและนิสิตในหน่วยวิจัยเดือนละ 1 ครั้ง
และรายงานให้วิทยาลัยฯ ทราบทุก 6 เดือน
3.1.3 มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประจ าชั้ น ปี ทุ ก ปี
โดยนั ก วิ ช าการศึ ก ษาเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ ตลอดจนรวบรวมผลการประเมิ น แจ้ ง แก่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
เป็นรายบุคคล (ลับ) และสรุปภาพรวมของวิทยาลัยฯ เสนอไปยังมหาวิทยาลัยตามลาดับ
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3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด นิ สิ ต สามารถยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบจากการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาพลังงานทดแทน หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
4.1.2 ประกาศรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติตามที่กาหนด
4.1.3 เข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือ นาเสนอผลงานวิจัย/ทดสอบการสอนต่อคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.1.4 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.2.1 คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตร ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิช า และผู้ ส อน ร่ ว มประชุ ม วางแผน
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ค วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา มีการวิเคราะห์ผล
ประเมิ น การสอนจากนิ สิ ต และผลประเมิ น รายวิ ช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ น ามาพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอน และเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางในประเด็นอื่นๆ เพื่อให้เกิดการผลิตบัณฑิตได้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.2.2 กรณีเปิ ดหลั กสู ตรใหม่ห รือปรับปรุงหลั กสู ตรเดิม อาจารย์ประจาทุกคนจะต้องร่ว มเป็น
กรรมการยกร่างหรือวิพากษ์หลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติห รือคุณวุฒิ หรือความเชี่ยวชาญ
พิเศษในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการออกคาสั่งแต่งตั้ง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การประเมิน การส าเร็ จ การศึก ษาของผู้ เ รียนให้ เป็น ไปตามข้ อบั งคับ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ดังนี้
ก. ปริญญา เอก แบบ 1.1
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QEALIFYING EXAMINATION)
5) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
6) ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิท ยานิ พ นธ์ต้ อ งได้ รับ การตีพิ ม พ์ ห รื อ อย่ า งน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่ อง หลั ก เกณฑ์การพิจ ารณาวารสารทางวิช าการส าหรับการเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ
หรือในวารสารระดับนานาชาติ ใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 2 เรื่อง
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ข. ปริญญาเอก แบบ 2.1
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามกาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับชั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
6) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QEALIFYING EXAMINATION)
7) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
8) ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิท ยานิ พ นธ์ต้ อ งได้ รับ การตีพิ ม พ์ ห รื อ อย่ า งน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่ อง หลั กเกณฑ์การพิจ ารณาวารสารทางวิช าการส าหรับการเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ
อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือในวารสารระดับนานาชาติ ใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1. การบริหารงบประมาณ
วิทยาลั ย ฯ จั ดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่ นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา
สื่ อการเรี ย นการสอน โสตทัศนู ป กรณ์และวั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์เ พื่ อสนับสนุน การเรียนการสอนอย่า งเพี ย งพอ
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
6.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
วิทยาลั ย ฯมีห้องบรรยายที่เพียงพอกับนิสิ ต ห้ องประชุมสั มมนาที่มีความพร้อมที่ส ามารถใช้จัด
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ และนานาชาติ พร้ อ มโสตทั ศ นู ป กรณ์ รวมถึ ง วิ ท ยาลั ย มี ร ะบบสาธิ ต ทาง
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์จานวนมากทั้งด้านไฟฟ้า และความร้อนซึ่งอยู่ ภายในสวนพลังงานที่สามารถใช้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ และเป็นห้องปฏิบัติการด้านงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมี
ห้องสมุดที่มีหนังสือ ตาราเฉพาะด้านและยังสามารถใช้เพื่อสืบค้นผ่านฐานข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ ต
รวมถึ ง การมี ส านั ก หอสมุ ด กลางที่ ท าหน้ า ที่ จั ด หนั ง สื อ บริ ก ารเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง ฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะให้ สื บ ค้ น
นอกจากนี้ก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง และห้องพักสาหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และ
นิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็นและวิทยาลัยฯจะต้องจัด
สื่ อการสอนอื่น เพื่อใช้ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัล ติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิว เตอร์
เครื่องฉายภาพ เป็นต้น
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6.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วิทยาลัยฯมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการซึ่งจะคอยดูแลหนังสือ
ตาราของวิทยาลัยฯและประสานงานในการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมิน
ความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศน์อุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกใน
การใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการระบบ
เครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรั พยากร สื่ อ
และช่ อ งทางการเรี ย นรู้
ที่เพียบพร้อมเพื่อสนับสนุ น
ทั้ ง การศึ ก ษาในห้ อ งเรี ย น
นอกห้องเรียน และเพื่อการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่อประกอบ และ
มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการสอน การจดบันทึกเพื่อเตรียม
จัดสร้างสื่อสาหรับการทบทวนการเรียน
2.จั ด เตรี ย มห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองที่ มี
เครื่ อ งมื อ ทั น สมั ย และเป็ น เครื่ อ งมื อ
วิ ช าชี พ ในระดั บ สากล เพื่ อ ให้ นิ สิ ต
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อ มใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.จั ดให้ มีเครือข่ายและห้ องปฏิบั ติ ก าร
ทดลอง
และพื้นที่ที่นิสิตสามารถทาการทดลอง
หาความ รู้ เพิ่มเติมได้ด้ว ยตนเองโดยมี
จ านวนและประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ หมาะสม
เพียงพอ
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสื อ
ตารา
และสื่อดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
ทางกายภาพและระบบปฏิ บั ติ ก าร
ภาคสนาม

ตัวชี้วัดและการประเมินผล
1. รวบรวมจัดทาสถิติ จานวน สื่อและ
อุปกรณ์ต่อหัวนิสิต จานวนชั่วโมงการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการ
2. จานวนนิสิตลงเรียนในวิชาเรียนที่มี
การฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ ต่าง ๆ
3. สถิติของจานวนหนังสือและตารา
ที่ มี ใ ห้ บ ริ ก าร และสถิ ติ ก ารใช้ ง าน
หนังสือและตารา
4. ผลสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่กาหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
X
X
X
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
X
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ X
X
X
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10)จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
X
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ นการ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษา
แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ 6-12 จะต้องดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย
ร้ อยละ 80 ของตัว บ่ งชี้ใ นปี ที่ ป ระเมิน ผลการประเมิ น การดาเนิ น การจะต้ อ งเป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ นี้
ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูต รมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมิน ให้
อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)
Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กาหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

1 ร้อยละของผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
2 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
3 ร้อยละของผลงานจากวิทยานพนธ์ด้านพลังงานทดแทน ที่มีคุณภาพ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
4 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านการคิด
เชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน
6 สัมมนา/กิจกรรม เชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสติ และบุคลากร
ต่อสาธารณชนที่มีความสนใจในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
เวลา
เมื่อนิสิตจบการศึกษา

ผลงาน
ร้อยละ 100

เมื่อนิสิตจบการศึกษา
เมื่อนิสิตจบการศึกษา
แล้วไม่เกิน 3 ปี

ร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25

เมื่อนิสิตจบการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.51
แล้ว 1 ปี
จาก คะแนนเต็ม 5.0
เมื่อนิสิตจบการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.51
แล้ว 1 ปี
จาก คะแนนเต็ม 5.0
จัดทุกปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี

7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กากับ ติดตาม ประเมินตัว
บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย

1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวทิ ยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย/1 ครั้ง
2 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย
เวลา
ทุกปีการศึกษา

ผลงาน
ร้อยละ 25

ทุกปีการศึกษา

ร้อยละ 50
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์
แต่ละท่าน
1.1.2 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
1.1.3 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
1.1.4 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ
ใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
2.2 ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.3 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ นิสิต มหาบัณฑิต และผู้ใช้มหาบัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.7 เพื่อทราบปัญหาของ
การบริ ห ารหลั ก สู ตรทั้ งในภาพรวมและในแต่ ล ะรายวิช า และน าไปสู่ ก ารดาเนิ น การปรั บปรุงรายวิช า
และหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต

