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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
Doctor of Philosophy in Energy Management and Smart Grid Technology
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 1082
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
: Doctor of Philosophy Program in Energy Management and
Smart Grid Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ปร.ด. (การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Doctor of Philosophy
(Energy Management and Smart Grid Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: Ph.D. (Energy Management and Smart Grid Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 (3) หน่วยกิต
แบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 (3) หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตต้องสมัครผ่านตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์
วิธีการสัมภาษณ์หรือ/และข้อเขียนของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
6.2 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
6.4 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 91 (8/2558) วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2559

3

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 บุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านคร
หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8.2 นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย์ ด้านพลังงานและเศรษฐศาสตร์พลังงานในสถาบันการศึกษา
8.3 นักวิจัยทางด้านพลังงานในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ
8.4 พนักงานราชการ/ ข้าราชการในกระทรวงพลังงาน และกระทรวงที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
8.5 ผูป้ ระกอบการทางด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
8.6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
8.7 ที่ปรึกษาและตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
8.8 ประกอบอาชีพอิสระ (อื่นๆ)
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

นายวัฒนพงศ์ รักษ์วเิ ชียร

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
36599003XXXXX

2

นายวัชระ วงค์ปัญโญ

36409003XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

3

นายบุญวัฒน์ วิจารณ์พล

36501001XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
กศ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

สาขาวิชา

Bioregulation in Renewable Energy
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
ฟิสิกส์
Agricultural and Environmental
Engineering
Ms.Agr Agricultural and Environmental
Engineering
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันสาเร็จการศึกษา

ปี

Tokyo University of Agriculture, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tokyo University of Agriculture and
Technology, Japan
Tokyo University of Agriculture and
Technology, Japan
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2540
2520
2513
2552
2544
2542
2556
2550
2546
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ต่างๆ ของประเทศ ท าให้ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนต้องมีก ารปรับ ตัวให้ทันต่อการแข่งขัน พลังงานเป็นปัญ หาหนึ่งที่มีความสาคัญ ต่อ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้มีแนว
ทางการส่งเสริมลงทุนด้านเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ส่งผลให้มีแนวโน้ม
การขยายลงทุนด้านพลั งงานทดแทนมากขึ้น ตามแผนพัฒ นาพลังงานไฟฟ้ าทั้งของประเทศและของ
อาเซีย น (PDP 2011-2030) ซึ่งเป็นแผนพัฒ นา 20 ปี ที่จะเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก 35,000 MW
เป็น 70,000 MWโดยจะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 25% และมีมาตรการให้ประหยัด
พลังงานด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีก 25% ดังนั้นจึงมีความจาเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทดแทนและการจัดการพลังงาน เพื่อให้
บรรลุ ตามเป้ าหมายของแผนพั ฒ นาพลั งงานไฟฟ้ า รวมทั้ งจะต้ องมี ก ารเชื่อ มระบบสายส่ งระหว่ าง
ประเทศทั้ งในกลุ่ ม อาเซี ย น และอาจจะต้ อ งเชื่ อ มโยงทั้ งเอเซี ย และยุ โรป ดั งนั้ นจึ งต้ อ งการมี พั ฒ นา
เครือข่ายสายส่งอัจฉริยะ (Smart Grid) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จึงสร้าง
หลั ก สู ต รที่ ส ามารถพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ค วามสามารถที่ จ ะพั ฒ นาการจั ด การพลั งงานและ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริดอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรแรก
และหลั กสูตรเดียวของประเทศที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิท ยาลัย พะเยา ซึ่งสอดคล้องกั บแผน
แผนพัฒ นาไฟฟ้า 20 ปี อันจะส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาพลังงานของประเทศอย่าง
แท้จริง
การผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพพลังงานทดแทนและการจัดการพลังงานระดับสูงจึงมีความจาเป็น
อย่างเร่งด่วนเพื่อหาทางลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ซึ่งในปัจจุบันประเทศมี
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากกว่า 1.5 ล้านล้านบาทต่อปี และจะเพิ่มเป็น 2.5 ล้านล้านบาทในอีก 15 ปี
ข้างหน้ารวมทั้งจะมีการลงทุนระบบเครือข่ายพลังงานในกลุ่มอาเซียนอีก 2 ล้านล้าน USD (ประมาณ
60 ล้านล้านบาท)
ผลจากการลงทุนของงบประมาณด้านพลังงานอย่างมหาศาลทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ
อาเซียนนั้นส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในแง่ของต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของ
ขบวนการผลิต ที่จะต้องใช้บุคลากรทางด้านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบ
สมาร์ตกริดให้พอเพียงต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงต้องมีหลักสูตรการ
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เรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริด ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของพลังงานในปัจจุบันและอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภาคครัวเรือนในชุมชนมี สัดส่วนมากกว่า 50% อีกทั้งการผลิต
พลังงานยังเป็นระบบรวมศูนย์ จึงขาดการมีส่วนร่วมด้านการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและการกระจาย
รายได้จากการผลิตและซื้อขายพลังงานในชุมชน อีกทั้งปัญ หาที่มีการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าจาก
ฟอสซิล และพลังงานจากไบโอแมส ซึ่งจะทาให้ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ทันกับความต้องการ และจะ
ทาให้เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าได้ในอนาคต การขาดแคลนพลังงานมีผลกระทบต่อการเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นโครงสร้างทางด้านพลังงานยุคใหม่ จึงเน้นที่
โรงไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในแง่รายได้และการพัฒนาชุมชนจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้พ่งึ พาตนเองด้วยพลังงานในชุมชนจึงจาเป็นต้องใช้พลังงาน
จากพลังงานทดแทนและการสร้างจิตสานึก ให้มีพฤติกรรมร่วมในเชิงสร้างสรรค์การใช้พลังงานอย่างมี
คุณค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องสร้างวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ด้านการมีส่วนร่วม ทั้งใน
แง่ของผู้ผลิตพลังงานและผู้ใช้พลังงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม การมีหลักสูตรการจัดการพลังงาน
และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริดจะสามารถผลิตบุคลากรที่เป็นผู้นาในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดปัญหาทางสังคมได้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพัน ธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรนี้จัดทาเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาเพื่อ รองรับผลผลกระทบจาก
หลายมิติต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตตามแผนพัฒนาการ
ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย (Power Development Plan) PDP 2011-2030 ซึ่ ง มี แ ผนการที่ จ ะพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ดังนี้คอื
1. การสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 55,000 MW รวมเป็น 70,000 MW ในปี 2030 ซึ่งจะมีผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในมูลค่าโดยตรงจากการสร้างโรงไฟฟ้าและการส่งเสริมการเติบโตของ
อุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของประชาชาติ (GDP)
2. การพัฒ นาการผลิตไฟฟ้า ด้วยการพึ่งพาตนเองจากพลังงานทดแทน 25% หรือประมาณ
17,500 MW ซึ่งจะเป็นการใช้พลังงานแบบกระจายศูนย์ในชุมชนอย่างมหาศาล
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3. การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 25% ซึ่งจะเกิดอุตสาหกรรม
อุป กรณ์ พ ลั งงานประสิท ธิภาพสู งเช่น หลอดแอลอีดี (LED) เครื่องปรับ อากาศและตู้เย็ น
อินเวอร์เตอร์ รวมทั้งการบริหารจัดการการใช้พลังงานและวัฒนธรรมเชิงพฤติกรรมของการ
ใช้พลังงานอย่างประหยัด
4. การปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านสายส่งอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อการซื้อขายพลังงานผ่าน
สายส่งระหว่างประเทศ ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสายส่งพลังงาน
และการซื้อขายพลังงานทดแทนในชุมชนเข้ากับสายส่งของประเทศ และการต่อเชื่อมสายส่ง
ของประเทศเข้าสูร่ ะบบสายส่งของอาเซียนและยุโรป
5. การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยการใช้แหล่งพลังงานภายในประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งจากน้ามัน ก๊าซ ถ่านหิน และพลังงานทดแทน
6. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงานและใช้พลังงาน ด้านการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ด้วยมาตรการการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ชุมชนมีส่วนร่วมจากการซื้อขายพลังงานและการผลิตพลังงาน การดูแลรัก ษาสิ่งแวดล้อม
การสร้ า งรายได้ ใ นครั ว เรื อ น การประหยั ด พลั ง งานในครั ว เรื อ น การรณรงค์ ก ารลด
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้าในชุมชน การมีกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มกี ารกินดีอยู่ดมี ีสุข
การพั ฒ นาหลั ก สู ตรจะเน้น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของนิ สิ ต ให้ มี ค วามรู้ค วามสามารถ
ระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบ
สมาร์ตกริด โดยให้มีเนื้อหาสาระความรู้ที่ครอบคลุมและทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้รับรู้ถึง
สถานการณ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วทั้ง 7 ข้อเพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มบทบาทของ
ผู้สาเร็จการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน สามารถจะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสานึกในการทางานเพื่อสังคม
และชุมชน
12.2.2 พัฒนางานวิจัยเพื่อจัดการ ควบคุม ดูแล แก้ไข และป้องกันปัญ หาด้านพลังงานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและประเทศชาติ
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12.2.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สัง คมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น
12.2.4 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาและวิ จั ย ด้ า นการจั ด การพลั ง งานและ สมาร์ ต กริ ด เท คโนโลยี
เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างนวัตกรรม และสร้างความเป็นผู้นา เพื่อรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงครั้งใหญ่ ของโครงสร้างพื้ นฐานแบบใหม่ด้านพลังงานด้วยสายส่งไฟฟ้าเทคโนโลยี
สมาร์ตกริด
1.2 ความสาคัญ
พลังงานมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลาย เช่นอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและคมนาคมขนส่ง ซึ่ง
การขนส่งเป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงานมาก ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซแอลพีจี เป็นต้น โดยประเทศไทยสามารถผลิตน้ามันดิบภายในประเทศได้เพียงร้อยละ 15 และต้อง
นาเข้าจากต่างประเทศถึ งร้อยละ 85 รวมถึงก าลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศก็ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงทั้งด้านพลังงานไฟฟ้า พลังความร้อน และน้ามัน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้มีมั่นคงอย่างยั่งยืน
ในส่วนของเชื้อเพลิงฟอสซิลมี ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ไม่สามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศให้ทันกับความต้องการใช้งานได้ จึงต้องทุ่มเทการพัฒนา
พลังงานทดแทนเพื่อการพึ่งพาตนเองและลดการนาเข้าของแหล่งพลังงาน ช่วยลดความเสี่ยงในการ
จัดหาเชือ้ เพลิงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ เพี่อสร้าง
ความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะในภาคการผลิต และภาคขนส่งคมนาคม
ในด้านของการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้มาจากการผลิตภายในประเทศและนาเข้าจาก
ประเทศ โดยมี ก าลั งการผลิ ต ไฟฟ้ ามาจากโรงไฟฟ้ าภายในประเทศในสั ด ส่ วนประมาณร้อ ยละ 90
ส่ ว นเชื้ อ เพลิ ง หลั ก ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เป็ น ก๊ า ซธรรมชาติ ป ระมาณร้ อ ยละ 70 การรั ก ษาเสถี ย รภาพ
ด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นการอาศัยกาลังการผลิตจากภายในประเทศ แต่เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าต้องพึ่งพา
ก๊าซธรรมชาติที่นาเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 40 และพึ่งพาการนาเข้าถ่านหินอีกร้อยละ 50
ทาให้ป ระเทศอยู่ในสภาวะความไม่มั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เพราะหากมีเหตุขัดข้องในกระบวนการ
จัดหาหรือระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสาเหตุใดก็ตาม จะทาให้ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอและเกิดไฟฟ้า
ดับตามมา ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกภาค
เศรษฐกิจในวงกว้าง อีกทั้งในพื้นที่บางแห่ง เช่น เกาะ ป่าเขา พื้นที่มีความลาดชัน พื้นที่ที่การคมนาคม
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ขนส่งไม่สะดวก เป็นต้น ทาให้ติดตั้งสายส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลักเข้าไปในพื้นที่ได้ยากหรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสู งเพื่อด าเนินการ ท าให้มีความจาเป็นในการตั้งระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในพื้ นที่ ซึ่งจะมี
ต้นทุนสูงและยากลาบากในการจัดหาแหล่งพลังงานเพื่ อส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้พื้นที่
ดั ง กล่ า วมี ค วามเสี่ ย งในการขาดแคลนไฟฟ้ า อี ก ด้ ว ย อี ก ทั้ ง ปั ญ หาสภาวะโลกร้ อ นจากแหล่ ง การ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นอันดับหนึ่งมาจากภาคการผลิตพลังงานและใช้พลังงาน จึงทาให้ทั่วโลก
ต้องเร่งหามาตรการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี
พลั งงานทดแทน และการอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานรวมถึ งการใช้ พ ลั งงานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ งเป็ น วิ ธี ที่
สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างที่มีนัยสาคัญ อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นให้
ประเทศไทยก้าวเข้าสูเ่ ส้นทางของสังคมคาร์บอนต่าอีกด้วย
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอาจจะมีปัญ หาเกี่ยวกับการเสถียรและไม่มีความ
เหมาะสมระหว่ าง Supply และ Demand ในบางช่ วงเวลาซึ่ งท าให้ ไม่ ส ามารถใช้ พ ลั งงานได้ อ ย่ างเต็ ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งานแปรรูปไฟฟ้าได้อย่างไร้ขีดจากัดและนาไปใช้กับอุป กรณ์ทุกชนิดได้อย่าง
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สมาร์ ต กริ ด เทคโนโลยี จ ะใช้ ร ะบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Information and communication technology)ทาให้การบริหารสายส่งภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในแง่ของความมั่นคงและมีเสถียรภาพจากการผสมผสานแหล่ง ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่
หลากหลาย มีการบริหารจัดการการประหยัดพลังงานได้จาก Software และเพื่อพัฒนาระบบการผลิต
และซือ้ ขายไฟฟ้าของภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศโดยสามารถขยายผลไปในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จึงมีความจาเป็นและเหมาะสม
อย่างยิ่งกับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่จะต้องใช้จริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทุกประเทศทั่วโลก
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นาในด้านการจัดการพลังงานและ
สมาร์ตกริดเทคโนโลยี ทีจ่ ะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ดา้ นพลังงานสายส่งสมาร์ตกริด
1.3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
นวัตกรรม ในด้านการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
1.3.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาพลังงาน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับ
ชุมชนและประเทศได้อย่างแท้จริง
1.3.4 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนมีความเป็น
ผู้นาที่ดีทั้งการทางาน มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีงามของประเทศและระดับ
สากล
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา
2.1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน หรือ
อย่างน้อยไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนด

กลยุทธ์
1. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

2.2 พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัย

1. ส่งเสริมระบบการเรียน
การสอนที่เน้นนิสิตเป็น
ศูนย์กลาง
2. มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มคี วาม
เชี่ยวชาญมาบรรยาย
3. ส่งเสริมให้นสิ ิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เชิงวิชาการระหว่างกัน
4. กาหนดให้นสิ ิตไปนาเสนอ
ผลงานต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) ที่มี
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณา
อย่างน้อย จานวน 1 ครัง้
5. มีเงินสนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการ

1. มีเอกสาร มคอ.2 , 3 และ
5 ที่สมบูรณ์
2. ร้อยละของจานวนรายวิชา
เฉพาะที่เปิดสอนใน
หลักสูตรมีการเชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒิมาบรรยาย
อย่างน้อยภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง
3. มีสถานที่ทางานวิจัยที่เอื้อ
ต่อการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
4. เกณฑ์การวัดผลสาเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร

2.3 ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสภาวะการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน 1. ความพึงพอใจในทักษะ
ความต้องการของ
ความรูค้ วามสามารถใน
ภาคเอกชน
การทางานของดุษฎีบัณฑิต
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แผนการพัฒนา
สารสนเทศ
2.4 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ เพื่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพการ
สอนและการวิจัย

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 1. ร้อยละของบทความทาง
บุคลากรเข้าร่วมและ
วิชาการที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทาง
เผยแพร่
วิชาการในที่ประชุมทาง
2. จานวนครั้งต่อปีของการจัด
วิชาการระดับชาติ/
โครงการแก่คณาจารย์
นานาชาติ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. มีการจัดให้มีโครงการเพื่อ 3. เอกสาร มคอ. 5, 6 และ 7
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย เพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์
แก่คณาจารย์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. คณาจารย์มกี าร
ประเมินผลการสอนที่เอื้อ
ต่อระบบ PDCA เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สอนด้วยตนเอง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณ สมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ ก า รส อ บ คั ด เลื อ ก บุ ค ค ล เข้ าศึ ก ษ าใน ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แบบ 1.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558 2559 2560 2561 2562
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
5
5
รวม
5
10
15
15
15
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
0
0
0
5
5

แบบ 2.1
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2558 2559 2560 2561 2562
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
15
0
0
0
5
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีความต้องการงบประมาณสาหรับ
หลักสูตร ดังนี้
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2558
2559
2560
2561
2562
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
200,000
210,000 220,500 231,525
243,101
2.2 หมวดค่าใช้สอย
150,000
157,500 165,375 173,644 182,326
2.3 หมวดค่าวัสดุ
156,000
163,800
171,990 180,590 189,619
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
170,000
178,500 187,425 196,796 206,636
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
4. งบเงินอุดหนุน
4,676,000 4,759,800 4,847,790 4,940,180 5,037,188
รวมรายจ่าย
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48(3) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ลาดับ
รายการ
ที่
1
งานรายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1 วิชาเอกบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า
1.2 วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
2
วิทยานิพนธ์
3
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
แบบ 1.1
แบบ 2.1
12
48
48

36
48

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
แบบ 1.1
แบบ 2.1
12
48
(3)
48(3)

6
6
36
(3)
48(3)

หมายเหตุ ส าหรับ นิสิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กรณี ก ารทดสอบภาษาอั งกฤษให้ เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พศ..2559
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
1) วิทยานิพนธ์
298882
วิทยานิพนธ์
Dissertation

298813
298814
298815

2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II
สัมมนา 3
Seminar III

จานวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
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298811
298812

298821
298822
298823
298824

298881

298813
298814
298815

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
1) รายวิชา
จานวนไม่น้อยว่า
1.1 วิชาเอกบังคับ
จานวน
การจัดการแหล่งพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy Source and Environment Management
โครงสร้างพื้นฐานสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
Smart Grid Technology Infrastructures
1.2 วิชาเอกเลือก
จานวน
ดิจติ อลประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Digital Application and Information Technology
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ในระบบสมาร์ตกริด
Distributed Generation on Smart Grid System
ไมโครกริดและเครือข่ายไฟฟ้าภายในอาคาร
Micro-Grid and Buildinng Area Network
ธุรกิจสมาร์ตกริดและการจัดการพลังงาน
Smart Grid Business and Energy Management
2) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Dissertation
3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II
สัมมนา 3
Seminar III

จานวนหน่วยกิต

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
298813
298882

สัมมนา 1
Seminar I
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 หน่วยกิต

รวม

8 (1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
298882

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต

รวม

8 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
298814
298882

สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 หน่วยกิต

รวม

8(1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
298882

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต

รวม

8 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
298815
298882

สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 หน่วยกิต

รวม

8(1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
298882

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต
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1.1.4.2

298811
298812
298813
298881

กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการแหล่งพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy Source and Environment Management
โครงสร้างพื้นฐานสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
Smart Grid Technology Infrastructures
สัมมนา 1
Seminar I
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต

9 (1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
2988XX
2988XX
298881

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิทยานิพนธ์
Dissertation

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
298814
298881

สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต

รวม

6 (1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
298881

วิทยานิพนธ์
Dissertation

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
298815
298881

สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต

รวม

6 (1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
298881

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
298811
การจัดการแหล่งพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
Energy Source and Environment Management
ประวั ติ ของยุ ค พลั งงาน สถานการณ์ พ ลั งงานของโลกในปั จจุ บั น และอนาคต ความ
ต้องการพลังงานในระดับ ประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก แหล่งพลังงานสารองของโลก เส้นทาง
ขนส่งทางการค้าของพลังงานฟอสซิล แหล่งพลังงานหลักสาหรับการผลิตไฟฟ้า นัยสาคัญ ของแหล่ง
พลังงานทดแทน การใช้พลังงานและการจัดการ ประชากร อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจีดีพี
ปัญ หาสิ่ง แวดล้ อมจากการปลดปล่อ ยคาร์บ อนของการใช้ พ ลังงาน ภาวะโลกร้อน การป้ องกั น การ
เปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศ การตรวจสอบและการจัด การสภาพแวดล้อมที่ได้รับ ผลกระทบจาก
พลังงาน เครื่องมือสาหรับลดคาร์บอนและกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)
Energy period history, world energy situation in present and future, energy
demand of country regional and global levels, world reserve energy sources, fossil energy trade
movement; main primary source for electricity, significant of renewable energy source, energy
consumption and management, population economic growth rate and GDP, environment issues
related to carbon emission from energy consumption, global warming, climate change protection,
environmental impacts from energy investigation and management, tools for carbon reduction and
Clean Development Mechanism (CDM)
298812

โครงสร้างพื้นฐานสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
Smart Grid Technology Infrastructures
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า แหล่งเชื้อเพลิง
ระบบสายส่งแบบดั้งเดิม ความต้องการไฟฟ้าตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และพีดีพี
ของโลก รูปแบบสายส่งสมาร์กริด การใช้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริหารจัดการสาย
ส่งไฟฟ้า การส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต้นกาเนิดด้วยสมาร์ตกริดแทนการขนส่งเชื้อเพลิงมาที่
โรงไฟฟ้า การต่อเชื่อมไฟฟ้าแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์จากพลังงานทดแทนด้วยสมาร์ตกริด
บ้านอัจฉริยะ ระบบประจุรถไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้าด้วยสมาร์ตมิเตอร์
Electrical energy infrastructure, reliability and security in electrical energy, fuel
sources, traditional transmission line, power demand following with Thailand Power Development
Plan(PDP) and world PDP, smart grid system configuration, uses of communication and information
technology for transmission line management, electrical energy distribution from the primary
energy source location with smart grid instead of fuel transportation to the power plant, connection
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between centralized and decentralized generation from renewable energy with smart grid, smart
home, electric vehicle (EV) charging station, electric power trading with smart meter
298813

สัมมนา 1
1 (0-2-1)
Seminar I
การศึ ก ษาค้ น คว้า การคิ ด วิเคราะห์ บ ทความหรือ ผลงานวิจั ย การน าเสนอรายงาน
ทางด้านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริด
Research study, analytical thinking in research articles or papers, presentation
practice in energy management and renewable energy technology on smart grid system
298814

สัมมนา 2
1 (0-2-1)
Seminar II
การน าเสนอรายงานและการอภิ ป รายผลงานวิ จั ย ทางวิ ช าการทางด้ า นการจั ด
การพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริดที่สนใจ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
Report presentation and discussion in the interesting articles in energy management
and renewable energy technology on smart grid system correspond with the research
298815

สัมมนา 3
1 (0-2-1)
Seminar III
การนาเสนอรายงานและการอภิปราย โดยเน้นให้มีหัวข้อและเนื้อหาชัดเจนในการศึกษา
ทางด้านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริดทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
Report presentation and discussion in a focused topic and the clear details in energy
management and renewable energy technology on smart grid system relate to the dissertation
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298821

ดิจิตอลประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Digital Application and Information Technology
ความรู้พื้นฐานของระบบดิจิตอล พีชคณิตบูลีน ระบบตัวเลข เลขฐานสอง รหัสดิจิตอล
อัล กอริทึ ม และวงจรตรรก หลั ก การและการประยุ ก ต์ ใช้ ท างดิ จิต อล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ข้ อมู ล
พลังงานไฟฟ้า การเข้ารหัสเน็ตเวิร์ก คอมเพรสซีฟเซนซิง การบันทึกข้อมูลแบบอาร์เรย์และการลดความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า การตรวจสอบการไหลของพลังงาน สถานะของความต้องการการไฟฟ้าและการผลิค
ไฟฟ้า
Introduction of digital system, Boolean algebra, number system, binary number,
digital code, algorithm and logic circuit, digital principle and application, information technology,
power information, networking coding (NC), compressive sensing (CS), array record and demand
response, monitoring energy flow, demand and supply status
298822

การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ในระบบสมาร์ตกริด
3 (2-2-5)
Distributed Generation on Smart Grid System
โครงสร้ างพื้ น ฐานการผลิ ต ไฟฟ้ า แบบรวมศู น ย์ ภาระไฟฟ้ าในเมื อ ง ชุม ชน โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารสานักงาน และที่อยู่อาศัย รูปแบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์จากพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสิ้นเปลือง การผลิตไฟฟ้าระบบไฮบริดแบบอิสระ การเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบกระจาย
ศูนย์กับระบบสายส่ง การใช้สมาร์ตกริดบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์อย่าง
มีประสิทธิภาพ การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่านสมาร์ตมิเตอร์ AMI
Centralized generation infrastructure, load profile in city, community, industrial
factory, office building and residence, distributed generation configuration from renewable energy
and non-renewable energy, standalone hybrid system distributed generation connected with
transmission lines, smart grid for electric equipments management, efficient distrbuted generation,
power trading through smart meter AMI
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298823

ไมโครกริดและเครือข่ายไฟฟ้าภายในอาคาร
3 (2-2-5)
Micro-Grid and Building Area Network
การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากแหล่งพลังงานพลังงานทดแทนในชุมชน การเชื่อมต่อไฟฟ้า
ในระบบสายส่งไมโครกริด ระบบสมาร์ตกริดควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้าแบบสองทิศทาง การ
แปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับและกระแสสลับเป็นกระแสตรง การใช้เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อเพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้าสมดุลกับภาระทางไฟฟ้าในอาคาร ระบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าในชุมชน ระบบป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงทางไฟฟ้า
Small power systems from Renewable energy sources in community, grid
connection on micro-grid transmission line system, smart grid system with bidirectional power flow
control DC/AC and AC/DC inverter, information and communication technology network for load
balance in building, community power distributed , power safety protection system and security
298824

ธุรกิจสมาร์ตกริดและการจัดการพลังงาน
3 (2-2-5)
Smart Grid Business and Energy Management
แผนและนโยบายการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานสายส่ ง สมาร์ ต กริ ด ของยุ โ รป
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย อาเซียน และประเทศไทย อุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนอุปการณ์
ของระบบสมาร์ ต กริ ด ธุ ร กิ จ การซื้ อ ขายไฟฟ้ า การพั ฒ นาธุ ร กิ จ พลั งงาน วิ เคราะห์ โ อกาสและ
ความต้องการทางธุรกิจพลังงานในประเทศและระหว่างประเทศ กลยุทธ์ของแผนธุรกิจ การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและการบริการ
Development policy and planning in smart grid infrastructure in Europe, USA,
Japan, China, Australasia, ASEAN and Thailand, manufacture industry in parts and components of
smart grid system, power trading business, energy business development, analysis of opportunity
and demand of energy business in domestic and international level, strategy of business plan,
management of the energy supply chain and service

28

298881

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
การค้นคว้าวิจัยเชิงลึก การกาหนดประเด็นโจทย์วิจัยให้ครอบมคลุมและกระชับ การกาหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน การทบทวนวรรณกรรมวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า รายงาน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และเขียนวิทยานิพนธ์ที่มีองค์ความรู้ในระดับเป็นข้อเท็จจริง
สมมุติฐาน และหลักการ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Advanced research study, determination in comprehensive research problems,
determination in a clear research topic, literature reviews, writing proposal, progress report,
research problem reports, advanced research data analysis, writing the dissertation with the
knowledge as facts, hypothesis and principle as an innovation in energy management and
renewable energy technology on smart grid system
298882

วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
การค้นคว้าวิจัยเชิงลึก การกาหนดประเด็นโจทย์วิจัยให้ครอบมคลุมและกระชับ การกาหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน การทบทวนวรรณกรรมวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า รายงาน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และเขียนวิทยานิพนธ์ที่มีองค์ความรู้ในระดับเป็นข้อเท็จจริง
สมมุติฐาน และหลักการ ที่สอดคล้องกับทฤษฎีและกฎอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในด้านการจัดการพลังงาน
และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Advanced research study, determination in comprehensive research problems,
determination in a clear research topic, literature reviews, writing the proposal, progress report,
research problem reports, advanced research data analysis, writing the dissertation with the
knowledge as facts, hypothesis and principle coincided with theory and rules leading to innovation
in energy management and renewable energy technology on smart grid system
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ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 7
หมายถึง
2.2 เลข 8
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
3.1 เลข 1
หมายถึง
3.2 เลข 2
หมายถึง
3.3 เลข 8
หมายถึง
3.4 เลข 9
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน เอกบังคับ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
หมวดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

Ph.D.
วท.ม.
กศ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

1*

นายวัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร

36599003XXXXX

รองศาสตราจารย์

2*

นายวัชระ วงต์ปัญโญ

36409003XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3*

นายบุญวัฒน์ วิจารณ์พล

36501001XXXXX

อาจารย์

Ms.Agr
วศ.บ.
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชา
Bioregulation in Renewable Energy
ฟิสกิ ส์
ฟิสกิ ส์
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
ฟิสกิ ส์
Agricultural and Environmental Engineering

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Tokyo University of Agriculture, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tokyo University of Agriculture and
Technology, Japan
Agricultural and Environmental Engineering Tokyo University of Agriculture and
Technology, Japan
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2540
2520
2513
2552
2544
2542
2556
2550
2546
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1
2

นายดุสิต เครืองาม
นายสิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

3

นายจักรี ศรีนนท์ฉัตร

4

นายวิรชัย โรยนรินทร์

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ Ph.D
รองศาสตราจารย์ Ph.D.
M.Sc.
B.Sc.
ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ วท.บ.
ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ M.Sc.

Professor
Professor
Professor

M.Sc.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Sc.
B.Sc.
Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph. D.

Electrical Engineering
Agricultural Economics
Agricultural Economics
Agricultural Economics
Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า -อิเล็กทรอนิกส์
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Materials Science and
Engineering
Polymer Science
เทคโนโลยีพลาสติก
Education Administration
Education Administration
Business Management
Chemical Engineering
Chemical Engineering
วิศวกรรมเคมี
Economics
Agriculture Engineering
Agriculture
Solar Energy

Professor

Ph.D.

Energy Technology

Professor

Ph.D.

Applied Physics

B.Eng
5

นางสาววารุณี อริยะวิริยะนันท์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

6

นางสาวณัฐยิ า ตันตรานนท์

-

7

นางสาววรจิตต์ เศรษฐพรรค์

-

8
9
10
11

Dr. Herbert Allen Wade
Prof. Dr. Koji Tamakit
Prof. Dr. Tojo Seishu
Prof. Dr. Jagan Nath
Shrestha
Prof. Dr. Brahmanand
Mohanty
Prof. Dr. Debra J. Lew

12
13

สาขาวิชา

D.Eng
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาการวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การท าวิท ยานิ พ นธ์ คื อ การท าวิจั ย เพื่ อ ความก้ าวหน้ าทางวิช าการในสาขาวิ ชาการจั ด
การพลั งงานและสมาร์ต กริ ด เทคโนโลยี ภายใต้ ก ารดู แ ลของคณะกรรมการและอาจารย์ ที่ ป รึก ษา
วิท ยานิพ นธ์ ซึ่งมี หน้าที่ ให้ ค าปรึก ษาและควบคุมการท าวิท ยานิพ นธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ
พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีค วามรู้ค วามเข้าใจในงานวิจัย ระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง
วิเคราะห์ ปั ญ หาอย่ างเป็ น ระบบและมี ห ลั ก การ สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ศ าสตร์ทั้ งทางภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ สาขาวิชาการจัด การพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมกั บ การจัดการและ
แก้ปัญหาด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
แบบ 1.1 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ตงั้ แต่ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 1
แบบ 2.1 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ตงั้ แต่ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศและข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.6 ประเมินผล
การสอบวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
ประธานในการสอบ และการสอบผ่านเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการ
เข้าใจองค์ความรูใ้ หม่และเทคโนโลยีใหม่
2. ด้านภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ

3. ด้านบุคลิกภาพและทักษะทางการสื่อสาร

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ
นิ สิ ต ทุ ก คนต้ อ งเรีย นรายวิ ช าสั ม มนาเพื่ อ เข้า ใจและ
เรียนรูอ้ งค์ความรูใ้ หม่และเทคโนโลยีใหม่
นิ สิ ต มี ส่ ว นในการอภิ ป รายในชั้น เรี ย น การอภิ ป ราย
ผลงานวิจัย การถามตอบและแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออก มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่นาเสนอ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมรับฟังและนาเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.1.2 มีวนิ ัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 สอดแทรกการเรี ย นการสอนการอภิ ป รายในประเด็ น ปั ญ หาทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.2.2 ในงานวิ จั ย เน้ น ให้ นิ สิ ต เขี ย นรายการอ้ า งอิ ง อย่ า งถู ก ต้ อ งและครบถ้ วน
มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อผลงานวิจัย และเป็นกลางทางด้านวิชาการ
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2.1.2.3 ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต
และปลูกฝังให้นสิ ิตเคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎระเบียบของสังคม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร
โดยผู้สอน เพื่อนนิสิต และตนเอง
2.1.3.2 ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.1.3.3 สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และหาแนวทางแก้ไข
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2.2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง แสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์
และเน้น ให้เกิ ด การนาไปประยุ ก ต์ ใช้ในการท างาน กระตุ้น ให้ เกิ ดความคิ ดตามหลัก ของเหตุ และผล
พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่ อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจ
นาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการประยุกต์
องค์ ค วามรู้ กั บ ปั ญ หาจริ ง จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ในกระบวนการเรี ย นการสอนควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน
ทักษะด้านต่างๆ รูจ้ ักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้าง
ทักษะในการอภิปราย นาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีก ารที่หลากหลาย จากผู้สอน ผู้เรีย น
เพื่อนนิสิต และผูช้ ่วยสอน เช่น
2.2.3.1 การประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
2.2.3.2 การอภิปรายผลงานทางวิชาการ
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2.2.3.3 การประเมินการนาเสนอผลงาน
2.2.3.4 การประเมินการอภิปรายและสัมมนา
2.2.3.5 การประเมินการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.2.3.6 การประเมินการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้า
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2.3.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.1.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญ หาเพื่ อใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.3.1.4 ใช้ประสบการณ์ ท างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญ หาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จั ด การเรี ย นการสอนให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ ส ร้ า งสรรค์
แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ
การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จาลอง อภิปรายปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และการทาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 มี ก ระบวนการสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ใ หม่ สามารถน าไป
สร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
2.3.3.2 มีการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เดิม เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้งานด้าน
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.3.3.3 นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีก ารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อประยุก ต์ใช้ในงานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน
2.3.3.4 การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาสถานการณ์จาลอง รายงานผลการประชุมปรึกษาปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม และรายงานผลการสัมมนา
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.1.2 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตาม
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
2.4.1.3 มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถปรั บ ตั วเข้ากั บ ผู้อื่ น ได้ เหมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน และผู้เรียนกับผู้รับบริการ โดยการมอบหมายให้ทากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ กับ
ผู้อื่น การฝึกทักษะการทางานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา
ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.3.1 ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการทางานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.4.3.3 การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
2.5.1.2 สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2.5.1.3 สามารถสื่ อ สารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล่ า และการเขี ย น เลื อ กใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
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2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ ด้ านทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด การเรี ย นการสอน โดยการมอบหมายให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาค้ น คว้ า และใช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน จัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินจากผลงานที่นาเสนอมีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการนาเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์
2.5.3.2 ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
2.6. สุนทรียศิลป์
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
ส่งเสริมให้นิสติ เห็นถึงความสาคัญของสุนทรียศิลป์ ในการออกแบบพัฒนาระบบด้าน
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบระบบบาบัดน้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่
มีความสวยงาม การออกแบบและสร้างสรรนวัตกรรม Eco-design ที่มีความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้
อย่างดี เป็นต้น
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
ประเมินจากปฏิกิริยาการรับรู้ การตอบสนองและความสามารถในการกระตุ้นให้เกิด
ความตื่นตัว มีความสุขในการเรียนรู้ต่อไป
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1.1 มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2.7.1.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้นิสิตได้ฝึกทักษะการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการวิเคราะห์สุข
นิสัย ที่ส่งเสริมต่อการดู แลรัก ษาสุขภาพและพัฒนาบุคลิก ภาพ ตลอดจนสุขภาวะทั้ง 4 ด้านอันได้แก่
สุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาวะจิตและจิตวิญญาณ
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
ประเมิ น สภาวะสุ ข ภาพและบุ ค ลิ ภ าพของนิ สิ ต ในระหว่ า งการศึ ก ษา และใน
สถานการณ์การนาเสนอผลงานวิจัยในรายวิชาสัมนา และงานประชุมวิชาการ

40

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1)

รายวิชา

1)

2)

298811 การจัดการแหล่งพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

3)

4)





298812 โครงสร้างพืน้ ฐานสมาร์ตกริด
เทคโนโลยี
298813 สัมมนา 1
298814 สัมมนา 2
298815 สัมมนา 3









298821 ดิจิตอลประยุกต์และเทคโนโลยี



สารสนเทศ
298822 การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์
ในระบบสมาร์ตกริด



1)

2)

3)

1)





2)

3)

4)

1)






























































































2)

3)

4)



2)

6.
สุนทรี
ยศิลป์

3)

1)

















7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

1)

2)
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1)

1)

รายวิชา

1)

2)

3)

298823 ไมโครกริดและเครือข่ายไฟฟ้า
ภายในอาคาร
298824 ธุรกิจสมาร์ตกริดและการจัด

298882 วิทยานิพนธ์

1)







การพลังงาน
298881 วิทยานิพนธ์

4)













2)

3)

1)

2)





3)

4)

2)

3)

4)




















































3)







2)
















6.
สุนทรี
ยศิลป์

1)

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

1)

2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ าด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีก ารประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามผลการเรีย นรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้านตาม
หมวดที่ 4 โดยการตั้ งกรรมการอย่ า งน้ อ ย 3 คน ในการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องรายวิ ช าผ่ า น
การเรียนการสอนและข้อสอบ
2.1.2 มีกรรมการร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 4 คน
2.1.3 มีการประเมินโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามจากนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษา
ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรูข้ องหลักสูตร ความพร้อมของสภาพแวดล้อมและสิ่ง
เอือ้ อานวยต่อการเรียนและการวิจัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร จากดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและจากผู้ใช้ดุษฎี
บัณฑิต ด้วยการ
2.2.1 สารวจภาวะการได้งานทาของดุษฎีบัณฑิต เพื่อประมวลข้อมูลด้านความเห็นต่อ
ความพร้อมและความรู้จากหลักสูตรที่เรียน ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ใช้ดุษฏีบัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิท ยาลัย
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่รว่ มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม ดู
งานทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ งในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 อาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจาก วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมถึง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมทั้งแจกเอกสารประกอบที่จาเป็น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.3 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการในประเทศ
และต่างประเทศ
2.2.3 ส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ นวั ต กรรมใหม่ รวมถึ ง เพื่ อ ช่ ว ย
พัฒนาการเรียนการสอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทาง
วิชาการสูงขึน้
2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดทาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
วิ ท ยาลั ย พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นพลั ง งานทดแทนและระบบการผลิ ต ไฟฟ้ า รวมทั้ ง ภาคเอกชน หน้ า ที่ เสนอหลั ก สู ต รใหม่
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง หรื อ เสนอปิ ด หลั ก สู ต ร และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร เพื่ อ
ด าเนิ น การบริ ห ารและก ากั บ ดู แ ลหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการดาเนินการดังนี้
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าที่ วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2) มีอาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบหลัก สู ตร ท าหน้าที่ วางแผนการจัดการเรีย นการสอนร่วมกั บ
ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับ ใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
3) มีอาจารย์ประจาวิชา/ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่จัดทา มคอ.3 วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกั บ อาจารย์ผู้สอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับ ผิดชอบเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทาการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ต รจั ด ให้ มี ระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการให้ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ นายจ้าง
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารของสถานประกอบการที่ บั ณ ฑิ ต ท างาน เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นา
คุณลักษณะบัณฑิต และคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป
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2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
1) มีการสารวจการได้งานทาของดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2) มีก ารส ารวจความพึ งพอใจของผู้ใช้ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต ทุก ปี เพื่ อน าข้อมูล ไปปรับ ปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3) มี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล วิ จั ย ความต้ อ งการดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของตลาดแรงงาน และ
คุณลักษณะที่ต้องการของดุษฎีบัณฑิต เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต และปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ดุษฎีบัณฑิต
4) เกณฑ์ ก ารส าเร็จ การศึ ก ษานิ สิ ต จะต้ อ งมี ก ารเผยแพร่ผ ลงานวิช าการโดยการ
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 2 เรื่องหรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
หลั ก สู ต รมี ก ารก าหนดจ านวนและคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และหลั ก สู ต รได้ มี ก ารก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้มีการประเมินจานวนรับเข้าตามแผนการรับ โดย
การประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่ อ ติด ตามจานวนการรับ และวางแผนการรับ เข้าในปี
การศึกษาถัดไป การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาจะพิจารณาจากคุณสมบัติคุณวุฒิของผูส้ มัคร และ
มีการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
1) มีการจัด ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคการศึก ษา เพื่อแนะนาหลักสูตร ชี้แจง
เรื่องทุนการศึกษา และพูดคุย แนะนาเกี่ยวกับ การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตมีการ
เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน
2) มีการจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปีเพื่อให้คาปรึกษาทั่วไป และจัดให้มี
ระบบที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1
3) จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และ E-learning โดยเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในรายวิชาต่างๆ และ
การดูงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการศาสตร์ตา่ งๆ เพือ่ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
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5) จัดบรรยายพิเศษจากวิท ยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์
ตรงพิเศษเฉพาะเรื่อง
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
1) การติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนิสิต มีการติดตามและรายงานผลการคง
อยู่ของนิสติ จากรายงานผลการเรียนในระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีถึงผลการเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ควร
ปฏิบัติ
2) การสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารหลักสูตรหลังสาเร็จการศึกษา มี
การจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารหลักสูตรหลั งสาเร็จการศึกษา เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนือ้ หารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
3) การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรีย น และมี ก ารส ารวจความพึ งพอใจต่ อ ผลการจั ก การข้ อ
ร้องเรียนของนิสิต การจัดการข้อร้องเรียนของนิสติ มีช่องทางหลักๆ ได้แก่
- ร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน
- รวมถึงร้องเรียนโดยตรงผ่านคณบดี
4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
มีระบบและดาเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้ นไป และ/หรือมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาพลั งงานทดแทน วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ ส าขาวิ ชาและวิ ท ยาลั ย พลั งงานและสิ่ งแวดล้ อ มก าหนด ก าหนดนโยบายในการแต่ งตั้ ง
คณาจารย์พิเศษ โดยสนับสนุนให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาบรรยาย
เสริมตามความเหมาะสม โดยอาจารย์หรือวิทยากรพิเศษต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้ อยปริญญา
เอก และ/หรือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ และมีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ในการ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต และการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้น อาจารย์ทุกคนจะ
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4.2 คุณภาพอาจารย์
ก าหนดให้ อาจารย์ป ระจ าหลัก สูต รจะต้ องมีคุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกในสาขาพลังงาน
ทดแทน วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ป ระจา
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หลักสูตรสร้างผลงานทางวิชาการตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการพัฒนาการทางด้านวิชาการ โดยจัดให้มีระบบติดตาม ดังนี้
1) มี ร ะบบการติ ด ตามและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล เพื่ อ รายงานร้อ ยละของอาจารย์ ที่ มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
2) มี ระบบการติ ด ตามและจั ด ท าฐานข้อ มู ล เพื่ อ รายงานการเผยแพร่ผ ลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รวมถึงสาเหตุการลาออกของอาจารย์
เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารอาจารย์
2) มีการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนือ้ หารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
2) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รประชุ ม เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ห ลั ก สู ต รโดย
เทียบเคียงกับหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับสากล และดูความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/
หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้ดุษฎีบัณฑิต
3) อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อนมีการ
ประชุมเกี่ยวกับรายวิชาที่ควรยุบหรือเพิ่มใหม่
4) มีการแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
5) ทาการสารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูล
พืน้ ฐานในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1) การพิจารณากาหนดผู้สอน
มีการพิจารณาและกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกับศาสตร์ของรายวิชานั้นๆ
2) การกากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทามคอ. 3และมคอ. 4
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มีการกากับกระบวนการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการระดับคณะดูแลคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา รวมถึง
มีระบบการติดตามและตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ. 4
3) การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ
มีการจัดช่องทางการสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1: อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรืออาจารย์ผู้สอน
ช่ อ งทางที่ 2: คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หรื อ
อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา
ช่องทางที่ 3: ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4) การอุทธรณ์ของนิสติ
การประเมิ น ผู้ เรีย น กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น รายวิ ช าใด
สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.3 การประเมินผู้เรียน
มีการจัดระบบการติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยจาก
รายงานผลการเรีย นรู้ข องนิ สิ ต ที่ จั ด ท าขึ้ น ใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของแต่ ล ะรายวิช า โดยการ
ประเมินพิจารณาตามผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และมีกรรมการใน
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
นอกจากนี้มีการประเมินหลักสูตรรายปีใน มคอ.7 เพื่อทราบผลการดาเนินการหลักสูตร เป็นข้อมูล
สาหรับปรับปรุงและพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป
การประเมินผลวิท ยานิพนธ์ต้องมีก ารนาเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
วิท ยาลั ย พลั งงานและสิ่ งแวดล้ อ ม วางแผนงบประมาณประจ าปี ทั้ งงบประมาณ
แผ่ น ดิ น และงบประมาณรายได้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ ต ารา วารสาร โสตทั ศ นู ป กรณ์ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนิสิต มีหนังสือด้านพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน เทคโนโลยีสมร์ตกริดและด้านอื่นๆ ที่
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เกี่ยวข้อง มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังนั้นวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงมีทรัพยากรขั้นต่า
เพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) มี ห้ อ งเรี ย นที่ มี สื่ อ การสอนและอุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย เอื้ อ ให้ ค ณาจารย์ ส ามารถ
ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีห้องปฏิบัติการทางด้านพลังงานทดแทนแลเทคโนโลยีสมร์ตกริด ที่มีความพร้อม
ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติก ารสาหรับการทาวิจัย
โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3) มี เ จ้ า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น ดู แ ลห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สื่ อ การเรี ย นการสอน อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ประกอบการสอน
4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ
5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอน ใน
วิชาปฏิบัติการต่อจานวนนิสติ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้น
อย่างต่อเนื่องปีการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรติดตามการใช้ท รัพยากรการเรีย นการสอนของ
หลักสูตร สารวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2) มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและตาราที่ใช้ในการ
เรียนการสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจาคณะ
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อการ
วางแผนจัดสรรงบประมาณประจาปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
4) มี ก ารศึ ก ษาความต้ อ งการ และน ามาวางแผนการจั ด หาและจั ด ท าแผนการใช้
ทรัพยากรในการเรียนการสอน
5) ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือและ
ตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้า ทาวิจัย และใช้ประกอบการเรียน
การสอน
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6) จัด ให้ นิ สิ ต และอาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิช ามี ส่ ว นร่ว มในการเสนอแนะรายชื่ อ
หนังสือ ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน
7) ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยประเมินจากประเมินความเพียงพอ
ของทรัพ ยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสิต และผู้ช่วยสอน มีส่วนร่วมติดตามการใช้
ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ให้ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และ
นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และข้อมูลการใช้ทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและ
การบริหารจัดการทรัพยากรในปีต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. มีรายละเอีย ดของหลั ก สู ตร (มคอ.2) ที่ แสดงถึ ง
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ค าดหวั ง สอดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/สาขาวิ ช า (ถ้ า มี ) พั น ธกิ จ
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานการณ์ภายนอกหรือ
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
2. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และมคอ.4 ที่สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่วางแผน
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ให้ครบทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตร ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา
3. มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า
ในประเด็ นที่ เกี่ ย วข้องกั บ ผลสั มฤทธิ์ผลการเรีย นรู้
ของนิ สิ ต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของรายวิช า
ทุก รายวิชาที่เปิด สอนในแต่ล ะภาคการศึก ษา และ
น าไปพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในภาค
การศึกษาต่อไป

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
4. มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
ในป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ข องนิ สิ ต
การบ ริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร สถานการณ์ ที่ มี
ผลกระทบต่อหลักสูตร และนาไปวางแผนเพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5. มีการดาเนินการของหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) และเกณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมหารือเพื่อติดตาม
วางแผนปรับปรุง/พั ฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามผล
การเรียนรูท้ ี่คาดหวังอย่างสม่าเสมอ
6. อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุก
คนได้รับคาแนะนาด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
7. อาจารย์ประจาและบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนของหลั ก สู ต รทุ ก คนได้ รับ การพั ฒ นาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
8. ระดั บ ความพึ งพอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ าย/บั ณ ฑิ ต
ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร และระดั บ ความพึ ง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เป็นไปตาม
ที่หลักสูตรคาดหวัง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอน รายวิชา
โดยอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ผู้ ส อน และ/หรื อมี ก ารปรึก ษาผู้ เชี่ย วชาญด้ า น
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน ทั้ง 5 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอน รวมทั้ง
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เรี ย นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ก าหนดใน
รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผูช้ ่วยสอน มีสว่ นร่วม
1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุท ธ์การสอน
และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิ ตประเมิน ประสิ ท ธิภาพการจัดการเรีย นการสอนของอาจารย์ทุก คน เมื่ อ
สิน้ สุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผเู้ ยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ที่เยี่ยมสอนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรเมื่อสิน้ สุดการสอน
1.2.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผสู้ อน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมิ นเอกสารหลัก สูตร กระบวนการใช้หลัก สูตร สัม ฤทธิ์ผลของ
หลั ก สู ตร ได้แก่ นิสิตและบัณ ฑิ ต โดยเก็ บ รวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับ สนุน
ผู้ช่วยสอน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริ การ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์
และสังเกต
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2.3 สรุป ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมและให้ ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุงหรื อ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ใน
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาและตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลัก สูตรและจัดท าเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ ผู้ช่วยสอน นิสิตและบุคลากร
สนับ สนุนการเรีย นการสอน เพื่อรับ ทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิด เห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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Rakwichian, W., Vector for Physics. Srinakharinwirot University, 1984, 181 pp.
Rakwichian, W., Electricity and Magnetism I. Srinakharinwirot University, 1984, 342 pp.
Rakwichian, W., Electricity and Magnetism II. Srinakharinwirot University 1987, 373 pp.
Rakwichian, W., Digital System, Principles and Application. Srinakharinwirot University, 1987, 506 pp.
Rakwichian, W., Solar Energy. Naresuan University, 1996, 200 pp.
2 .บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
3. บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ
Rakwichian, W., PV-Evaluation in Thailand. 2nd World Conference and Exhibition on Photovaltaic Solar
Energy Conversion 4-10 July 1998 Vienna Austria.
Rakwichian, W., Programme for the Development of Wide Spread Use of Solar Domestic Hot
Water Systems in Thailand National Energy Policy Office, 1998, 40 pp.
Rakwichian, W., PV-pumping for village water supply of the sub-district administrative
organization Project National Energy Policy Office, 1999, 30 pp.
Rakwichian, W. Solar Energy Park of Thailand 11th International Photovoltaic Science and Engineering
conference, Sapparo, 20-24 September 1999, Japan
Rakwichian, W., and ISE, PV-Evaluation of Photovltaic in Thailand, NRCT-DFG ( Thai-German)
National Reaserch Coundil of Thailand, 2000, 40 pp.
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Achara Jivacate, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo and Bunyawat Vichanpol.
Smart Home Business to Smart Grid for ASEAN Economic Community. Asean Smart Grid Congress1
on 16-18 December 2015, University of Phayao, Thailand.
Kritsana Sukdee, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo and Bunyawat Vichanpol. The
Concept of Smart Grid Community Development for Air Force Operational Capability Sustainable;
Case Study: Wing 7 Royal Thai Air Force (RTAF). Asean Smart Grid Congress1 on 16-18 December
2015, University of Phayao, Thailand.
3. ทุนวิจัยในปัจจุบัน
1. โครงการเมืองต้นแบบระบบสายส่งอัจฉริยะ (Smart Grid system) ในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา
แหล่งทุน: การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA) ประจาปี 2558
2. โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power) ด้วยระบบสมาร์ตกริด
แหล่งทุน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจาปี 2558
3. โครงการการต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อจะนาไปใช้ได้จริงโดยการขยายผลของศูนย์
การเรียนรู้ (เชิงชุมชน/สังคม)
แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2558
4. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจาลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ามันใน
ชุมชนของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) (เชิงนโยบาย)
แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2558
5. โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาต้นแบบการบริการสายส่งเพื่อการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงจากพลังงาน
ทดแทน
แหล่งทุน: กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจาปี 2558
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานทีท่ างาน
ประวัตกิ ารศึกษา

ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ
ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
พ.ศ. 2552
วท.ด.(พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2544
วท.ม.(พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2542
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.ผลงานวิชาการ
1 .บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
Watchara Wongpanyo, Piyanun Charoensawan, Wattanapong Rakwichian and Pritsathat
Seetapan, Improving Heat Transfer Performance of Concrete Thermal Energy Storage with Use of Local
Material, IIRE journal Vol.3 No.2 (July-December), Impact factors 0.125
2. บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ
Watchara Wongpanyo, Development and Promotion of the mobile PV water pumping
system for multipurpose use in rural areas, 14th International Photovoltaic Science and
Engineering Conference, Thailand
Pisit Maneechot, Watchara Wongpanyo, PV-Water Pumping System a Thai Experience,
International Conference on Renewable Energy Technology for Rural Development (RETRUD-03),
Kathmandu, Nepal
วัชระ วงค์ปัญโญ, ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์, วัฒนพงศ์ รักษ์วเิ ชียร และ ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์, แบบจาลอง
การกระจายอุณหภูมิและการเก็บสะสมพลังงานของระบบสะสมพลังงานความร้อนแบบคอนกรีต , การ
ประชุมวิชาการเครื่อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 29 เมษายน-1พฤษภาคม 2552, ประเทศไทย
วัชระ วงค์ปัญโญ, จิระวดี สุทธารัตน์ , ปิยะนันท์ เจริญ สวรรค์ และวัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร, การถ่ายเท
ความร้อนและการสะสมพลังงานความร้อนของคอนกรีตเพื่อใช้สาหรับโรงไฟฟ้าแบบรางพาราโบลา, การ
ประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 5, 28 กรกฎาคม– 29 กรกฎาคม 2552, ประเทศไทย
Watchara Wongpanyo, Development and Promotion of the Mobile PV Water Pumping System for
Multipurpose Use in Thailand Rural Areas, International Conference on Green and Sustainable
Innovation 2009, December 2 – 4, 2009, Chiang Rai Thailand
วัชระ วงค์ปัญโญ, ชนิดา ดิษเสถียร, การเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยติดครีบระบาย
ความร้ อ นอลู มิ เ นี ย มรู ป ตั ว ที , งานประชุม วิช าการวิท ยาศาสตร์ เกษตร วิศ วกรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ ที่ 2, วันที่ 25 สิงหาคม 2553, ประเทศไทย

87

วัชระ วงค์ปัญโญ, ชนิดา ดิษเสถียร, การเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยติดครีบระบายความ
ร้อนอลูมิเนียม, การประชุมระดับชาติและนานาชาติ นเรศวรวิจัยครั้งที่ 6 “วิถีชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง”, 29-31 กรกฎาคม 2553, ประเทศไทย

Watchara Wongpanyo, Chanida dissathiun, The Study of Efficiency Improvement of
Photovoltaic via Fin Modules, The Third International Conference on Science and
Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Subregion (3rd STGMS)
& The Second International Conference on Applied Science (2nd ICAS) Faculties of
Science, National University of Laos 24-25 March 2011, Souphanouvong University,
Louang Prabang, LAO People's Democratic Republic
จิระวดี สุทธารัตน์, รัตนชัย ไพรินทร์ เก้ากันยา สุดประเสริฐ , วัชระ วงค์ปัญโญ, การศึกษาการผลิตไบ
โอดีเซลจากน้ามันพืชใช้แล้วในเครื่องกลั่นเมทานอลจากกลีเซอรีนดิบ , การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์
วิจัย ครัง้ ที่ 4 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 12-13 มีนาคม 2555, ประเทศไทย
Watchara Wongpanyo, An Overview of Biomethane Technology, International Conference on
Environmental Science, Engineering and Management, March 21-23, 2012 at Phowadol Resort& Spa
Chiang Rai, Thailand
วัชระ วงค์ปัญโญ,สันติ สร้อยเงิน, จิระวดี สุทธารัตน์, ประภาส รวมปะระ เครื่องตะบันน้าขนาด 1½",
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555, จังหวัด
มหาสารคาม, ประเทศไทย
วัชระ วงค์ปัญโญ, สันติ สร้อยเงิน, ประภาส รวมปะระ, แบบจาลองและการทดสอบประสิทธิภาพการ
ทางานของเครื่องตะบันน้าขนาด 1½”, Proceedings การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 8, 28-29
กรกฎาคม 2555, จังหวัดพิษณุโลก, ประเทศไทย
วัชระ วงค์ ปัญโญ, ประภาส รวมปะระ, นิยม โฮ่งสิทธิ์, สันติ สร้อยเงิน , การศึกษาความสัมพันธ์ของ
ขนาดและการจั ด เรี ย งตั ว อนุ ภ าคในชั้ น สารกึ่ ง ตั ว น าที่ มี ผ ลต่ อ เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ช นิ ด สี ย้ อ มไวแสง ,
Proceedings การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8, 28-29 กรกฎาคม 2555, จังหวัดพิษณุโลก,
ประเทศไทย
Phatrakit Pisapan, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo and Bunyawat Vichanpol.
The Principle of Control and Demand Response Management of the Electrical Energy and Devices for
Smart Home Technology in Smart Grid System. Asean Smart Grid Congress1 on 16-18 December
2015, University of Phayao, Thailand.
Thanapon Seangsuwan, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo and Bunyawat
Vichanpol. The Analysis Study of Smart Grid Development in Thailand. Asean Smart Grid Congress1
on 16-18 December 2015, University of Phayao, Thailand.
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3. ทุนวิจัยในปัจจุบัน
- ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

- ชื่อโครงการ
แหล่งทุน

การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาชีวมวลและ
การอบแห้งที่มีผลต่อคุณสมบัตดิ ้านกายภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเก๊กฮวยในโครงการหลวงสะโง๊
งบประมาณจากสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ 2556
โครงการหมูบ่ ้านต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตูร้ มควันถูกสุขลักษณะ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 2556

-ชื่อโครงการ

โครงการการสร้างเครื่องปอกผิวมันฝรั่งและสร้างแก๊สชีวภาพจากเปลือกมันฝรั่งเหลือ
ทิง้ สาหรับบริษัท เต็มเต็ม ประเทศไทย จากัด
แหล่งทุน
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา “โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของผู้ประกอบการปีงบประมาณ 2556
-ชื่อโครงการ โค รงการเมืองต้ น แบบระบบสายส่งอั จ ฉริ ย ะ (Smart Grid system) ในพื้ นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา
แหล่งทุน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA) ประจาปี 2558
- ชื่อโครงการ
แหล่งทุน
- ชื่อโครงการ
แหล่งทุน
- ชื่อโครงการ
แหล่งทุน
- ชื่อโครงการ
แหล่งทุน

โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power) ด้วยระบบ
สมาร์ตกริด
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจาปี 2558
การต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อจะนาไปใช้ได้จริงโดยการขยายผล
ของศูนย์การเรียนรู้
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2558
การศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจาลองของต้นแบบการจัดการปาล์ม
น้ามันในชุมชนของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) (เชิงนโยบาย)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2558
การศึกษาวิจัยพัฒนาต้นแบบการบริการสายส่งเพื่อการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงจาก
พลังงานทดแทน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประจาปี 2558
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
ประวัตกิ ารศึกษา

ประวัติ
ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล
ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล
สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
พ.ศ. 2556 Doctor of Philosophy (Agricultural and Environmental Engineering),
Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
พ.ศ. 2550 Master of Agriculture (Environmental and Agricultural Engineering),
Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
พ.ศ. 2546 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.ผลงานวิชาการ
1 .บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
Bunyawat, V., Atsumi, T., Chosa, T. and Tojo, S. (2012): Drying Characteristics of Cereal Grains
and Quality Preservation of Aromatic Rice by Using Dehumidified Cool Air. The society of
agricultural structures, Japan (SASJ), Vol. 43, No. 4, 138-144.
2. บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ
2.1 การนาเสนอผลงานวิจัย (Poster):
- “Control algorithm for small-size solar tracking thermal system”, The society of agricultural
structures, Japan (SASJ), Tokyo, Japan, September 11-14, 2007.
- “Application of Cool dry air for reducing grain moisture”, The society of agricultural structures,
Japan (SASJ), Tsukuba, Japan, 2008.
- Saowalak Yotwinyuwong, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo and Bunyawat
Vichanpol. An Evolution of Renewable Energy Pathway to Micro Grid and Smart Electricity Grid.
Asean Smart Grid Congress1 on 16-18 December 2015, University of Phayao, Thailand.
- Nivadee Klungsida, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo and Bunyawat Vichanpol.
Battery Bank Management using IT System in a Renewable Energy Learning Center, Kamphaeng
Phet Rajabhat University. Asean Smart Grid Congress1 on 16-18 December 2015, University of
Phayao, Thailand.
- Pakin Maneechot, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo and Bunyawat Vichanpol.
Power Management using Advance Metering Infrastructure in a Renewable Energy Park,
Kamphaeng Phet Rajabhat University. Asean Smart Grid Congress1 on 16-18 December 2015,
University of Phayao, Thailand.

90

- Chalee Benjaratananon, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo and Bunyawat
Vichanpol. Smart Grid Impact to Oil and Gas Consumable Market. Asean Smart Grid Congress1 on
16-18 December 2015, University of Phayao, Thailand.
2.2 การนาเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation):
- “Application of cool dry air for drying and storing grains”, XXXIII CIOSTA CIGR V Conference,
Reggio Calabria, Italy, June 17-19, 2009.
- “Potential of cool dry air for reducing moisture content of wet wheat grain”, Joint Conference on
Environmental Engineering in Agriculture, Tokyo, Japan, September 15-18, 2009.
3. ทุนวิจัยในปัจจุบัน
1. โครงการเมืองต้นแบบระบบสายส่งอัจฉริยะ (Smart Grid system) ในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา
แหล่งทุน: การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA) ประจาปี 2558
2. โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power) ด้วยระบบสมาร์ตกริด
แหล่งทุน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจาปี 2558
3. โครงการการต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อจะนาไปใช้ได้จริงโดยการขยายผลของศูนย์
การเรียนรู้ (เชิงชุมชน/สังคม)
แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2558
4. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจาลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ามันใน
ชุมชนของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) (เชิงนโยบาย)
แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2558
5. โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาต้นแบบการบริการสายส่งเพื่อการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงจากพลังงาน
ทดแทน
แหล่งทุน: กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจาปี 2558
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