หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการ
ศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่น
ของสถาบัน
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

1
1
1
1
2
2
2
3
4
5

5
5

6
6
7

8
8
8
8

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสติ ในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสติ และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล

11
11
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
14
14
15
19
29
36
36
39
40
40
40
40
41
41
41

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
3. นิสติ
3.1 การรับนิสติ
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
4. คณาจารย์

42
43
43
44
45
46
46
47

51
51
51
52

53
53
53

55
55
56
56
56
57

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

57
57
58
58
58
59
59
60
61
61

63
63
63
64
64

6

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน
ผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก จ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

66
76
82
86
89
94
113

1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม
Doctor of Philosophy Program in Energy Management and Innovation
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ/วิทยาลัย

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 1083
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
นวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Energy Management and
Innovation
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานและนวัตกรรม)
ปร.ด. (การจัดการพลังงานและนวัตกรรม)
Doctor of Philosophy (Energy Management and Innovation)
Ph.D. (Energy Management and Innovation)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
4.1 แบบ 1.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต
4.2 แบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต
4.3 แบบ 2.2 จานวนไม่น้อยกว่า 72(3) หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี สาหรับแบบ 1.1 และ 2.1
หลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี สาหรับแบบ 2.2
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานและนวัตกรรม)
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจาคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 6/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 12/2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครัง้ ที่ 4/2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 23 มกราคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัย นักวิชาการด้านพลังงานในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา
8.2 นักวิชาการพลังงานในหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
8.3 ที่ปรึกษาด้านพลังงานและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการพลังงาน
8.4 นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบพลังงาน
8.5 นักวิเคราะห์และวางแผนด้านนโยบายพลังงาน
8.6 ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านพลังงาน
8.7 ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน
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9. ชื่อ - นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

ชื่อ – สกุล
นางสาวฉัตรแก้ว ชัยลือชา

นายนพรัตน์ สุริยะไชย

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

34109003XXXXX

อาจารย์

Ph.D.

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

156010012XXXX

วศ.ม.
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นายสุรัตน์ เศษโพธิ์

36703001XXXXX

อาจารย์

วศ.บ.
วศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Chemical Engineering and Analytical
Science
เคมี
เคมี
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คือยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 5 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายสาคัญคือ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในขณะเดียวกันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับบที่ 12 ชีป้ ระเด็นการพัฒนาพลังงานโดยลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย เมื่อพิจารณานโยบายของกระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ
ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) มีปริมาณพลังงาน
ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม (2) ด้านเศรษฐกิจ
(Economy) คานึงถึงต้นทุนพลังงานที่เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมของประเทศในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม
(Ecology) เพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีกทัง้ มีแนวนโยบาย Energy 4.0 อันแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง แนวทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า นพลั ง งานโดยน านวั ต กรรมเทคโนโลยี ม าพั ฒ นาเพิ่ ม
ศักยภาพการใช้พลังงานในประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 ที่จะเป็นการยกระดับการใช้
พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การใช้พลังงานส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
(Climate Change) กระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิตรวมถึงคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม อันจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความเข้าใจ
และสามารถออกแบบระบบพลังงาน เพื่อจัดการพลังงานละสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการได้ ตลอดจน
สามารถพัฒนานวัตกรรมพลังงานเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ ได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม โดยต้องความคานึงถึงสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะมีต่อวิถีการดาเนินชีวิตของตนเอง ชุมชน และ
สังคมรอบด้าน
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ร่วมระดมความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรใน
สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางพลั ง งาน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง จากสถาบั น การศึ ก ษา พลั ง งานจั ง หวั ด และจาก
ภาคเอกชน โดยพิจารณาสถานการณ์พลังงาน แผน ตลอดจนนโยบาย ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงาน มุ่งเน้นให้มีความสามารถ ความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการพลังงานให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบจากการใช้พลังงานตามสถานการณ์จาก
หลายมิติในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานต่างๆ เพื่อให้เกิด
เป็นนวัตกรรมทางด้านพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม ตลอดจนเพิ่มสัดส่วนการใช้พลัง งาน
หมุนเวียนและพลังงานสะอาดและส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนต่า ซึ่งก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดย
ผ่านการเรียนการสอนให้นิ สิ ตมีจิ ต สานึก ในการพัฒ นาองค์ความรู้เคี ยงคู่ กับการรับ ใช้สั งคม ตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นแหล่งสร้างปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
สอดคล้องกับพันธกิจด้านผลิตดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถเป็นผู้นาในการแก้ปัญหาทางพลังงาน การบริหารจัดการพลัง งาน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง มี ค วามสามารถที่ จ ะคิ ด ค้ น ประดิ ษ ฐ์ สิ ง ใหม่ ๆ โดยอาศั ย การพั ฒ นา
เทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของตัวเอง ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้
คุณธรรม จริยธรรม และมีจติ สานึกในการทางานเพื่อรับใช้สังคมในทุกระดับองค์กร
12.2.2 ด้านการวิจัย
มุ่ ง เน้ น ให้ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการจั ด การพลั ง งานและนวั ต กรรม มี ก ารวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการวางแผนจั ด
การพลังงาน และนวัตกรรมพลังงานไปแก้ปัญหาในชุมชน เป็นการวิจัยพืน้ ฐานและควบคู่ไปกับการวิจัย
ประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพขั้นสูง นาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง
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12.2.3 ด้านบริการวิชาการ
การบริหารจัดการหลักสูตรจาเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งของดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้มี
การสอดแทรกกิจกรรมบริการวิชาการภายในหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้าน
พลังงาน
12.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการหลักสูตรมีกิจกรรมเสริมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
“ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการพลังงานหรือสร้างนวัต กรรม
พลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ”
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ราคาพลังงานได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งค่าครองชีพของประชาชน
รวมไปจนถึ ง สภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คม ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการพึ่ ง พาอาศั ย การน าเข้ า พลั ง งานจาก
ต่างประเทศเป็นเสียส่วนใหญ่ ไม่สามารถผลิตหรือพึ่งพาพลังงานในท้องถิ่นได้ เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาและการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน จากสภาพปัญหาดังกล่าว รัฐบาลมีส่งเสริมให้มีการใช้
พลังงานหมุนเวียนในลักษณะการกระจายศูนย์การจัดการพลังงานในระดับชุมชน ให้เกิดความมั่นคงและ
มีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนไปพร้อม ๆ กัน การกระจายศูนย์การผลิตและจัดการพลังงานในชุมชนจะ
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในอนาคต การขับเคลื่อนดังกล่าวต้องอาศัยความรูเ้ ทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
ต้องใช้ความรู้หลายด้านบูรณาการเข้าด้วยกัน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทั้ง
ในด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม การจัดการพลังงาน ตลอดจนการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางพลังงาน
จึงมีความสาคัญอย่างมาก ดังนั้น คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นปัญหา
ดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม ให้สามารถ
ใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและรับใช้
สังคม เสริมสร้างศักยภาพและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตนักวิจัยที่สามารถค้นคว้าหาแนวทางสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านบริหารจัดการ
หรือสร้างนวัตกรรมพลังงาน
1.3.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านบริหารจัดการหรือนวัตกรรมใน
การแก้ปัญหาพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
1.3.3 เพื่อผลิตบุคลากรทีบ่ ูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการพลังงานและนวัตกรรมร่วมกับ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

2.1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี
ความทั น สมั ย สอดคล้ อ ง
กั บ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
วิ ศ วกรรมพลั ง งาน และมี
มาตรฐานในระดั บ สากล
หรื อ อย่ า งน้อ ยไม่ต่ากว่าที่
สกอ. กาหนด

1. ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง
สม่าเสมอ
2. พัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐาน
สากล
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีสว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
4. มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อสนับสนุนทั้งในด้านการ
เรียนการสอนและงานวิจัย

1. มีการประเมินหลักสูตรตามกลไก AUN
QA ทุกปีการศึกษา
2. มี เ อกสาร มคอ.2 และ มคอ.7 ที่
สมบูรณ์
3. คาสั่งแต่งตัง้ กรรมการพัฒนาหลักสูตร
4. มี ส ถานที่ ท างานวิ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. มี ก ารเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าบรรยาย
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
6. จ า น ว น ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น
เครือข่ายไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน

2. 2 พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ 1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็ นต่ อ การ
กระบวนการจั ด การเรี ย น
ผลิตดุษฎีบัณฑิตโดย
1.1 สร้ างวั ฒนธรรมองค์ กรด้ า นการ
การสอน การวิจัย รวมถึง
วิจัย
ปัจจัยที่สนับสนุนระบบการ
1.2 มี ร ะบบสารสนเทศ ระบบสืบ ค้น
เรียนการสอนและการวิจัย
ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการวิจัย
1.3 ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง
ห้องปฏิบัติการให้ สามารถรองรั บ
งานวิ จั ยเพื่ อสร้ างนวั ต กร รม
พลังงาน
1.4 จัดสรรพื้นที่ภายในคณะ เพื่อเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ให้นิสิต
1.5 เน้นการเรียนการสอนที่มีผู้ เ รี ย น
เป็นหลัก มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงวิชาการระหว่างนิสติ

1. มีเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5
ที่สมบูรณ์
2. ปริ ม าณการใช้ ง านฐานข้ อ มู ล ทาง
วิชาการ และ E-journal (จานวนครั้ง)
3. สั ด ส่ ว นงบประมาณเพื่ อ การพั ฒ นา
ห้องสมุดและห้องปฏิบัตกิ าร
4. มี ส ถานที่ ท างานวิ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. การประชุ มกลุ่ มวิ จัย เพื่อ แลกเปลี่ยน
ความรู้ แ ละรายงานความก้ า วหน้ า
(จานวนครั้ง)
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอ
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนและการวิจัย

กลยุทธ์
2. พั ฒ นากระบวนการการเรี ย นรู้ ต าม
หลั ก สู ต รสู่ คุ ณ ภาพโดยมุ่ ง ผลที่ ดุ ษ ฎี
บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการพั ฒนา
ทักษะด้านงานวิจัย
2.1 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ดุ ษ ฎี
บั ณ ฑิ ต เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการในวารสาร และ/หรือในที่
ประชุมวิชาการ
2.2 จัดให้มีระบบสนับสนุนการพัฒนา
ในด้านภาษาต่างประเทศอย่าง
จริงจัง
2.3 มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาบรรยายอย่าง
สม่าเสมอ
2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาของชุมชน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในที่ ป ระชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ /
นานาชาติ
2. มีการจัดให้มีโครงการเพื่พัฒนา การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย เพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์แก่คณาจารย์
และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
3. คณาจารย์มีการประเมินผลการสอน
ที่ เ อื้ อ ต่ อ ระบบ PDCA เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการสอนด้วยตนเอง

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

6. ร้ อ ยละของบทความทางวิ ช าการที่มี
ก า ร ตี พิ ม พ์ เผ ย แพ ร่ ต า มเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
7. นิ สิ ต มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด้ า น
ภาษาอังกฤษเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
8. เอกสารการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

9. เอกสารการทาวิจัยในชุมชน
1. ร้ อ ยละของบทความทางวิ ช าการที่มี
การตีพิมพ์เผยแพร่
2. จานวนเงินงบประมาณที่จัดสรร
3. จานวนครั้งต่อ ปีของการจัดโครงการ
แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. สัดส่วนเงินงบประมาณที่ใช้สนับ สนุน
โครงการ
5. เอกสารการจั ด ท าแผนการพั ฒ นา/
ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุท ธ์การสอนจากผลการประเมิ น
การดาเนินงานในเอกสาร มคอ.7
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัย
พะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1. มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนดหรือตาม
ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และ
- แบบ 1.1 และ 2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรางศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือ
สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นโดยมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
- แบบ 2.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลการเรี ย นในระดั บ ดี ม าก (ผลการศึ ก ษาสะสมเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00) จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรางศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.2. เป็นผูท้ ี่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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2.2.4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องบางสาขาวิชามีพนื้ ฐานความรู้ไม่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ให้นิสิตเข้าร่วมอบรมพืน้ ฐานด้านพลังงานเพิ่มเติม
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แบบ 1.1
จานวนนิสิต

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564

2565

2566

2567

2568

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

รวม

5

15

15

15

5

5

5

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

10
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2.5.2 แบบ 2.1
จานวนนิสิต

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564

2565

2566

2567

2568

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

รวม

5

15

15

15

5

5

5
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2.5.3 แบบ 2.2
จานวนนิสิต

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564

2565

2566

2567

2568

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

รวม

2

6

8

8

2

2

2

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

4
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

2567

2568

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
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค

200,000
150,000
156,000
170,000

210,000
157,500
163,800
178,500

220,500
165,375
171,990
187,425

231,525
173,644
180,590
196,796

243,101
182,326
189,619
206,636

3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

4. งบเงินอุดหนุน

5. ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

4,776,000 4,859,800 4,947,790 5,040,180 5,137,188

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
และ ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติในการเทียบโอนผลการเรี ยน ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร แบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร แบบ 2.2 จานวนไม่น้อยกว่า 72(3) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

1.1

2.1

2.2

1.1

2.1

2.2

12

24

12

24

6
6

12
12

48

36

48

3

3

3

1. งานรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

48

36

48

48
48(3)
48
48(3)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
72
72(3)
หมายเหตุ สาหรับนิสิตบัณฑิ ต ศึก ษา กรณีการทดสอบภาษาอัง กฤษให้เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ (ดูตามประกาศภาคผนวก) ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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295892

295803
295804
295805

295801
295802

295811
295812
295813

295891

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แบบ 1.1
1) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Dissertation
2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II
สัมมนา 3
Seminar III

จานวน

48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

จานวน

3 หน่วยกิต
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)

3.1.3.2 แบบ 2.1
1) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
6 หน่วยกิต
นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน
3(2-3-6)
Innovation and Energy Management
ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนั้ สูง
3(2-3-6)
Advanced Research Methodology in Science and Technology
กลุ่มวิชาเลือก
จานวน
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Integrated energy and environmental management
การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
Energy Technology Development toward Modern Innovation
หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงานและนวัตกรรม
Special Topic in Energy Management and Innovation
2) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวน

6 หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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295803
295804
295805

295702
295703
295801
295802

295711
295712
295714
295715

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

จานวน

3 หน่วยกิต
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)

3.1.3.3 แบบ 2.2
1) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
12 หน่วยกิต
ระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน
3(2-2-5)
Current Energy Management Systems
การประเมินวัฏจักรชีวิตในระบบพลังงาน
3(2-2-5)
Life Cycle Assessment in Energy System
นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน
3(2-3-6)
Innovation and Energy Management
ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนั้ สูง
3(2-3-6)
Advanced Research Methodology in Science and Technology
กลุ่มวิชาเลือก
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
สมาร์ตกริดเทคโนโลยี
Smart Grid Technology
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอนาคต
Future Electrical Energy Storage Systems
การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวล
Design and Applications of Biomass Energy System
ธุรกิจพลังงานและการพัฒนาผู้ประกอบการ
Energy Business and Entrepreneur Development

จานวน

12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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295721
295811
295812
295813

295892

295803
295804
295805

การวิเคราะห์นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environmental Policy Analysis
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
Integrated energy and environmental management
การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
Energy Technology Development toward Modern Innovation
หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงานและนวัตกรรม
Special Topic in Energy Management and Innovation

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

2) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวน

48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

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

จานวน

3 หน่วยกิต
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
295803
295892

สัมมนา 1
Seminar I
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-3-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 หน่วยกิต
รวม

8(1) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
295892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
295804
295892

สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-3-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 หน่วยกิต
รวม

8(1) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
295892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
295805
295892

สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-3-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 หน่วยกิต
รวม

8(1) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
295892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต

22
3.1.4.2 แบบ 2.1

ชั้นปีที่ 1
295801
295802
295803

ภาคการศึกษาต้น
นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน
3(2-3-6)
Innovation and Energy Management
ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนั้ สูง
3(2-3-6)
Advanced Research Methodology in Science and Technology
สัมมนา 1
1(0-3-2)
Seminar I
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

6(1) หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาปลาย
xxxxxx
xxxxxx

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(2-3-6)
3(2-3-6)
รวม

6 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
295804
295891

สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-3-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
รวม

9(1) หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาปลาย
295891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

24
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
295805
295891

สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-3-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
รวม

9(1) หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาปลาย
295891

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.4.3 แบบ 2.2
ชั้นปีที่ 1
295702
295703
295801

ภาคการศึกษาต้น
ระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน
Current Energy Management Systems
การประเมินวัฏจักรชีวิตในระบบพลังงาน
Life Cycle Assessment in Energy System
นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
295802
295xxx
295xxx
295xxx

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนั้ สูง
Advanced Research Methodology in Science and Technology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
295803
295xxx
295892

สัมมนา 1
Seminar I
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-3-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(x-x-x)
8 หน่วยกิต
รวม

11(1) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
295892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต

27
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
295804
295892

สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-3-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 หน่วยกิต
รวม

8(1) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
295892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต

28
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
295805
295892

สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-3-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 หน่วยกิต
รวม

8(1) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
295892

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต
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3.1.5
295702

คาอธิบายรายวิชา

ระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน

3(2-2-5)

Current Energy Management Systems
การวิเคราะห์การใช้พลังงานในปัจจุบัน เศรษฐศาสตร์พลังงาน กฏหมายเกี่ยวกับการจัด
การพลังงาน นโยบายการจัดการพลังงาน หลักการออกแบบระบบการจัดการพลังงาน การจัดทา
แผนการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ใ นการใช้ แ ผน การวิ เ คราะห์ แ ผนการจั ด
การพลังงานของสถานประกอบการ
Current energy consumption analysis, energy economics, energy management laws,
energy management policy, concepts of energy management system design, developing energy
conservation plan, assessing the feasibility of the plan, analysis of enterprise energy management
plan
295703

การประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบพลังงาน

3(2-2-5)

Life Cycle Assessment of Energy Systems
สถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบพลังงานตามหลักการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และองค์กร การออกแบบระบบพลังงาน
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิต
Energy consumption situation in Thailand, economic growth rate and gross domestic
product, environmental impacts evaluation according to life cycle assessment tool, carbon footprint
of product and organization, energy system design for greenhouse gas reduction, carbon credit
295711

สมาร์ตกริดเทคโนโลยี

3(2-2-5)

Smart Grid Technology
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า แหล่งเชือ้ เพลิง ความ
ต้องการไฟฟ้าตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์และ
แบบกระจายศูนย์ ระบบสายส่งแบบดั้งเดิมและแบบสมาร์ตกริด การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารบริหารจัดการสายส่งไฟฟ้า การออกแบบบ้านอัจฉริยะ สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ระบบ
การซือ้ ขายไฟฟ้า

30
Electrical energy infrastructure, reliability and security in electrical energy, fuel sources,
power demand following Thailand Power Development Plan, centralized and decentralized system,
traditional transmission line and smart grid, usage of communication and information technology for
transmission line management, smart home design, electric vehicle (EV) charging station, electric
power trading system
295712

ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

3(2-2-5)

Future Electrical Energy Storage Systems
วิวัฒนาการของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต วัสดุกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าขั้นสูง วัสดุเพียโซอิเล็กทริก ตัวเก็บประจุยิ่งยวดและกราฟีน การประยุกตใชระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าในการเก็บเกี่ยวพลังงาน แบตเตอรี่ เซลล์เชือ้ เพลิง การออกแบบและควบคุมระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าในระบบไมโครกริด ระบบกักเก็บพลังงานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า การรีไซเคิลและจัดการ
ซากอุปกรณ์กักเก็บพลังงานหลังหมดอายุการใช้งาน
Present evolution of electrical energy storage systems and their future directions,
advanced electrical energy storage materials, piezoelectric, supercapacitor and graphene materials,
electrical energy storage system utilization for energy harvesting, batteries, fuel cell, design and
control of electrical energy storage systems in microgrids, energy storage systems for electric
vehicles, recycle and waste management for end-of-life energy storage devices
295714

การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบพลังงานชีวมวล

3(2-2-5)

Design and Applications of Biomass Energy System
ศักยภาพของวัตถุดิบเชือ้ เพลิงชีวมวล การวิเคราะห์สมบัตชิ ีวมวล การออกแบบเทคโนโลยี
การเปลี่ยนรูปชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงาน การเผาไหม้ แก๊สซิฟิเคชั่น ไพโรไลซิส ไบโอดีเซล ก๊าซ
ชีวภาพ เอทานอล การประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์ ผลิตพลังงานความร้อน และผลิตไฟฟ้า ความเหมาะสม
เชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล
Potentiality of biomass material, biomass property analysis, biomass conversion
technology design for energy production, combustion, gasification, pyrolysis, biodiesel, biogas,
ethanol, application for engine, thermal energy and power generation, economic adequacy in
production and utilization of biomass energy

31
295715

ธุรกิจพลังงานและการพัฒนาผู้ประกอบการ

3(2-2-5)

Energy Business and Entrepreneur Development
การพัฒนาธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการซื้อขายพลังงาน การขึ้นทะเบียนกิจการพลังงาน การ
วิเคราะห์โอกาสสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์
กลยุทธ์ของแผนการตลาด การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและการบริการ หลักการใน
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและผลผลิ ต ในองค์ ก ร กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ พลั ง งานและการเป็ น
ผู้ประกอบการ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจพลังงาน
Energy business development, energy trading business, energy business registration,
opportunity analysis for energy entrepreneurs, technical and economic feasibilities, marketing plan
strategies, supply chain management in energy and services, principles of quality management and
productivity in the organization, relating laws in energy business and entrepreneurship, application
of the sufficiency economy philosophy in energy business
295721

การวิเคราะห์นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

Analysis of Energy and Environmental Policies
ความสาคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานของระบบวิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แนวโน้มการแข่งขันด้านพลังงานของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก การ
พัฒนาแผนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Importance of energy and the environment to the national economy and society
development, policies and strategies in energy and environmental management, infrastructures of
energy and environmental engineering systems, standards of energy and environmental
management systems, relating laws and regulations, competitive trends on energy in Thailand,
ASEAN and world community, development of energy and environmental management plans

32
295801

นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน

3(2-3-6)

Innovation and Energy Management
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานสมัยใหม่ นวัตกรรมพลังงานในโลกยุคปัจจุบัน นวัตกรรม
พลังงานเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการจัดการพลังงาน การวิเคราะห์
และวางแผนพลังงานผ่านระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการพลังงานและนวัตกรรมด้วยระบบ
อินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง นวัติกรรมอัจฉริยะสาหรับการจัดการพลังงาน ความยั่งยืนทางพลังงานใน
อาเซียน
Modern energy management technology, current energy innovation, innovative
energy for argricultural and industrial sector, artificial intelligence (AI) for energy management,
energy systematic policy analysis and planning using big data, modern energy management
technology, energy management on internet of things (IOT), smart innovation for energy
management, ASEAN sustainable energy
295802

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

3(2-3-6)

Advanced Research Methodology in Science and Technology
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ซอฟแวร์
สาเร็จรูปในการจัดการเอกสารอ้างอิง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบแนวความคิด
การวางแผนการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ซอฟต์แวร์ทางสถิติสาหรับการออกแบบการ
ทดลองและวิ เคราะห์ข้ อมู ล การเขี ย นบทความวิ จัย เพื่ อตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่เ ป็น ที่ ยอมรับ
เทคนิคการนาเสนองานวิจัย การต่อยอดและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณการ
วิจัย
Scienctific and technological information collecting techniques, software application
for reference management, creative thinking development and conceptual design, research
planning, proposal development, statistical software for experimental design and data analysis,
research article writing for publication in acceptable academic journal, research presentation
techniques, futher research development and utilization, research ethics and codes of conduct
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295811

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
3(2-3-6)
Integrated energy and environmental management
การประเมินความต้องการพลังงานของพื้นที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานใน
ปัจจุบัน การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง การพัฒนาโครงการตามบริบทของพื้นที่ การวางแผนและ
ควบคุมการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผล การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน
Area-based energy demand assessment, current environmental problem from
energy consumption, Integrated energy and environmental management, environmentally friendly
energy technology and innovation, risk assessment, area-based project development, planning and
regulations, project monitoring and evaluation, sustainable integrated and participatory energy and
environmental management

295812

การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสู่นวัตกรรมสมัยใหม่

3(2-3-6)

Energy Technology Development toward Modern Innovation
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการจัดการพลังงานในยุคปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค
ส าหรั บ การจั ด การพลั ง งานในปั จ จุ บั น การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางพลั ง งานของโครงการและพื้ น ที่
วิ ธี อ อกแบบความคิ ด เพื่ อสร้ างสรรนวัต กรรม การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบอัจ ฉริ ย ะในการจั ด การปัญหา
ทางด้านพลังงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ การประเมินความเหมาะสมของการใช้นวัตกรรม
Technology and innovation for current energy management, problems and obstacles
for current energy management, project and area-based problems analysis, design thinking methods
for creating innovation, application of smart system to solve energy problems and facilitation, energy
innovation developing, appropriate assessment for innovation usage
295813

หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงานและนวัตกรรม

3(2-3-6)

Special Topics in Energy Management and Innovation
หัวข้อพิเศษที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน หรือได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาใหม่ หรือ
เพิ่งค้นพบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานและนวัตกรรม

34
Special topics in current situation, research and development, new discovery relating
to energy management and innovation
295803

สัมมนา 1

1(0-3-2)

Seminar I
การค้นคว้าข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การทบทวนวรรณกรรม การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการจัดการพลังงานและนวัตกรรม การนาเสนอ
บทความอย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อที่สนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน
Systematic information searching and collecting, literature reviews, critical analysis
of problems and research trends in energy management and innovation, effective presentation on
interesting topics relating to study field

295804

สัมมนา 2

1(0-3-2)

Seminar II
การวิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ การอภิ ป รายองค์ ค วามรู้ จ ากวารสารทางวิ ช าการ
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ใ นหั ว ข้ อ ที่ ส นใจหรื อ สอดคล้ อ งกั บ การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ท างด้ า นการจั ด
การพลังงานและนวัตกรรม
Analysis, synthesis, advanced discussion on topics relating to energy management
and innovation or interesting topics published in national and international journals
295805

สัมมนา 3

1(0-3-2)

Seminar III
การนาเสนอหัวข้องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ทางการจั ด
การพลังงานและนวัตกรรม ภายใต้การให้คาแนะนาของอาจารย์ที่รับผิดชอบ
Oral presentation in English on selected topics to support dissertation in energy
management and innovation under supervision of academic supervisors
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วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

Dissertation
การทดลอง การค้นคว้า การวิเคราะห์และสรุปผลวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ใ น
หัวข้อด้านการจัดการพลังงานและนวัตกรรม
Experimentation, investigation, analysis and drawing research conclusion, promoting
to new concepts of knowledge in energy management and innovation topics
295892

วิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต

Dissertation
การทดลอง การค้นคว้า การตีความ การสรุปและวิพากษ์ผลการค้นคว้าวิจัย การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อด้านการจัดการพลังงานและนวัตกรรม การจัดทาวิทยานิพนธ์มาตรฐาน
ระดับนานาชาติทางด้านพลังงาน
Experimentation, investigation, result evaluation, drawing conclusion and criticism of
research results, promoting to new concepts of knowledge in energy management and innovation
topics, conducting dissertation in accordance with international standards in the area of energy
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 0
หมายถึง
3.2 เลข 1
หมายถึง
3.3 เลข 9
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน เอกบังคับ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

1

นายวัชระ วงค์ปัญโญ

36409003XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน

34611000XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

4

นายสิทธิชัย พิมลศรี

นางสาวฉัตรแก้ว ชัยลือชา*

37301006XXXXX

34109003XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.

พลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ)
พลังงานทดแทน
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีพลังงาน
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเครื่องกล
Chemical Engineering and Analytical Science

วท.ม.
วท.บ.

เคมี
เคมี

วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปี

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The University of Manchester,
United Kingdom
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552
2544
2542
2558
2552
2549
2552
2543
2537
2559
2547
2544
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ลาดับ

5

ชื่อ – สกุล

นายนพรัตน์ สุริยะไชย*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

156010012XXXX

อาจารย์

ปร.ด.

วศ.บ.
Ph.D.

เทคโนโลยีพลังงาน
(หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีการและจัดการพลังงาน
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมเคมี
Agricultural and Environmental Engineering

M.Agr.

Environmental and Agricultural Engineering

วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.ม.

6

7

นายบุญวัฒน์ วิจารณ์พล

นายปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์

36501001XXXXX

15599000XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2556

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

2554
2556
2550
2546
2561
2553
2550
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

8

นายศตวรรษ ทนารัตน์

9

นายสุรัตน์ เศษโพธิ์*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

35012005XXXXX

อาจารย์

36703001XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมพลังงาน
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2561
2548
2544
2559
2550
2546

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พเิ ศษ

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
D.Eng
วศ.ม.
วศ.บ

2

นายยศธนา คุณาทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

สาขาวิชา
Energy Technology, Asian Institute of
Technology, Thailand
วิศวกรรมเครื่องกล,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมเครื่องกล,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Mechanical Engineering,
University of Colorado, Boulder, USA
Mechanical Engineering,
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาการวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
แบบ 1.1
มีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึกษาและ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ
แบบ 2.1
มีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ใน
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึกษาและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้ว เสร็ จ
พร้ อ มเรี ย บเรี ย งเขี ย นเป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ และตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ ทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ
ต่าง ๆ
แบบ 2.2
มีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีการทาวิทยานิพ นธ์ที่มีคุณ ภาพสู ง ใน
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึกษาและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้ว เสร็ จ
พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง
วิ เ คราะห์ปั ญหาอย่ า งเป็น ระบบและมี หลั กการ สามารถประยุก ต์ ใ ช้ ศ าสตร์ ทั้ง ทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บั ติ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการจั ด การพลั ง งานและนวัต กรรมที่ เหมาะสมกั บการจั ด การและ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
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5.3 ช่วงเวลา
แบบ 1.1 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 1
แบบ 2.1 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 1
แบบ 2.2 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตเลือกประเด็นที่สนใจ และขอคาปรึกษากับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ
5.5.2 อาจารย์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่สนใจในประเด็นวิจัยที่ตรงกัน
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการดาเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
กระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
5.5.4 นิสิตนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบโครงร่าง
5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตเขียนผลงานเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2
เรื่อง
5.5.6 นิสิตสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายกับคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประเมิ น หั ว ข้ อ วิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต และแผนงานของ
วิทยานิพนธ์
5.6.2 คณะกรรมการสอบโครงร่างประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตประเมินผลการเรียนรู้ในการทาวิจัยร่วมกัน
5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัยของนิสิต และประเมินผลการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
5.6.5 คณะกรรมการสอบประเมินผลงานวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและทัน
ต่อสถานการณ์

2. มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการ
จัดการและบูรณาการองค์ความรูไ้ ด้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่

3. สามารถพัฒนาองค์ความรูไ้ ปสร้าง
นวัตกรรมได้

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. นิสิตทุกคนต้องได้เรียนรายวิชานวัตกรรมพลังงาน
อัจฉริยะและวิชาสัมมนาเพื่อเข้าใจองค์ความรู้ใหม่
และเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสถานการณ์
2.จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิ ชากั บงานวิ จัย และมี
กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้วิทยากรให้ความรู้
เพิ่ ม เติ ม ให้ ทั น ต่ อ องค์ ค วามรู้ ใ หม่ และสามารถ
ปฏิบัตไิ ด้จริง
1. บูรณาการการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
ในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร
และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. มี กิ จ กรรมให้ นิ สิต ได้ ล งพื้ น ที่ใ นชุ ม ชน ให้ ท ราบถึง
ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาทางด้ า น
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. มีการเรียนรายวิชาการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสู่
นวัตกรรมสมัยใหม่ ให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การรสร้างนวัตกรรมใหม่
2. จัดกิจกรรมการดูงานที่เปิดโลกทัศน์ความก้าวหน้า
ทางนวัตกรรม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง
ๆ ขององค์กรและสังคมคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และ
ปลูกฝังให้นิสิตเคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎระเบียบของสังคม
(2) สอดแทรกการเรียนการสอนการอภิปรายในประเด็นปัญหาด้านพลังงาน แนว
ทางแก้ไขปัญหาตามหลักเหตุผลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
(3) เน้นให้นิสิตเขียนรายการอ้างอิงอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบต่อผลงานวิจัย และเป็นกลางทางด้านวิชาการ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร โดย
ผู้สอน เพื่อนนิสิต และตนเอง
(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในองค์ความรู้ที่เป็นแก่น ในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
(4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้ ก ารสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เน้นให้เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
(2) กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงของความคิ ด ตามหลั ก ของเหตุ แ ละผล พยายาม
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธุ์ร ะหว่ างทฤษฎีกั บ สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ง่ า ยในการเข้ าใจหรื อน าไปประยุกต์ใช้
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
(3) จัดให้มกี ารเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ ที่
มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและ
นอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้ แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย นาเสนอ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผู้เรียน
เพื่อนนิสิต เช่น การประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา การอภิปรายผลงานทางวิชาการ การประเมินการ
น าเสนอผลงาน การประเภิ น การอภิป รายและสั ม มนา การประเมิ น การวิเคราะห์ก รณีศึ ก ษา การ
ประเมินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
แนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี
เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ
และดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จั ด การเรี ย นการสอนให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ส ร้ า งสรรค์
แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่ม ในสถานการณ์ทั่วไป
และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็น
กลุ่ ม แบบร่ ว มแรงร่ ว มใจ การอภิ ป ราย การสั ม มนา การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา การเรี ย นโดยใช้
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สถานการณ์จาลอง อภิปรายปัญหาทางด้านพลังงานชุมชน การเรียนโดยการปฏิบัติจริ ง และการทา
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา โดยให้นิสิตอธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหา การออกแบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
(2) ประเมิ น จากผลงานที่ม อบหมายให้อัน เกิด จากกระบวนการคิด ตั ว อย่ า งเช่น
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์
จาลอง รายงานผลการประชุมปรึกษาปัญหาด้านพลังงานชุมชน และรายงานผลการสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ดว้ ยตนเอง
(2) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็ นทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองและองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้ นการมีป ฏิสัม พั นธ์ ระหว่า งผู้เรี ย นกับ ผู้เรี ยน และ
ผู้เรียนกับผู้สอน โดยการมอบหมายให้ทากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะ
การท างานเป็ น ที ม ทั้ ง ในชั้ น เรี ย นและกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ทั้ ง ในหลั ก สู ต รที่ ศึ ก ษา และระหว่ าง
หลักสูตร
(2) ใช้ปัญหาชุมชนเป็นเป็นพื้นฐานในการศึกษา อันต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ใน
การเข้าถึงบุคคลในชุมชนและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการทางานทั้งรายบุคคลและรายกลุม่
(2) ประเมิ น พฤติ ก รรมการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ กิ จ กรรมหรื อ ผลงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถสื่ อ สารได้ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม บุ ค คลทั้ ง ในวงการ
วิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้า นทัก ษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและรู้จักเลือกใช้
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในงาน
พลังงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์
(2) จัดกิจกรรมในรายวิชาหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีการสื่อสารข้อมูล
หรือองค์ความรู้ด้านพลังงาน ทั้งรูปแบบการนาเสนอปากเปล่า และเอกสารทางวิชาการ เพื่อเป็นการฝึก
ทักษะทั้งการพูด การฟัง และการเขียน
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสม
(2) ประเมินทักษะการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ และการสื่อสารทางวิชาการ
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ส่งเสริมให้นิสิตเห็นถึงความสาคัญของสุนทรียศิลป์ นาเสนอรูปแบบ ภาพจาลอง ที่มี
มิติทางด้านความงดงามซึ่งเป็ นองค์ป ระกอบที่ สอดคล้อ งกั บองค์ ความรู้ด้ า นพลั งงานในรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้นิสิตได้รับรู้และเข้าใจความงดงามด้วยประสาทสัมผัสด้วยตนเองและเสริมสร้างเจตคติ
และทัศนคติที่ดี
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2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากปฏิกิริยาการรับรู้ การตอบสนองและความสามารถในการกระตุ้นให้เกิด
ความตื่นตัว และมีความสุขในการเรียนรู้
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุข ภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) กาหนดให้รายวิชาที่มีการปฏิบัติการและงานวิจัยที่มีการปฏิบัติการหรือลงพืน้ ที่
ภาคสนาม เน้นให้นิสิตสวมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย เช่น ถุงมือ หน้ากากกรองฝุ่นละออง
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ เเว่นนิรภัย รองเท้าหุ้มข้อ เป็นต้น และชี้แจงความสาคัญของการป้องกันและ
รักษาสุขภาพ
(2) สอนโดยเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพที่จาเป็นในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ
รวมถึงบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
ประเมิ น สภาวะสุ ข ภาพและบุ ค ลิ ก ภาพของนิ สิ ต ในระหว่ า งการศึ ก ษา และใน
สถานการณ์การนาเสนอผลงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา และงานประชุมวิชาการ

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1)

(2)

●

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

●
●

○ ●
● ●

●
●

○
●

●

● ○
● ●

○

●

○

○

(3)

(1)

(2)

○

○
○

●
○

○

○

●

○

(3)

(4)

(1)

●

●
●

(2)

6. สุนทรียภาพ

รายวิชา

เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.ทักษะความสัมพันธ์

5.ทักษะการวิเคราะห์

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(1 )

(2)

หมวดวิชาเอกบังคับ
295702 ระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน
295703 การประเมินวัฏจักรชีวิตในระบบพลังงาน
295801 นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน

○

295802 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนั้
สูง

○

●

●

○

○

●

●

●
●
●

●

○

●
●

○

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
295803 สัมมนา 1

○

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

○

●

295804 สัมมนา 2

○

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

●

○

295805 สัมมนา 3
หมวดวิชาเอกเลือก
295711 สมาร์ตกริดเทคโนโลยี

●

○

●

●

●

●
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295712 ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

○

●

295714 การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้พลังงาน
ชีวมวล

○

●

●

●

●

295715 ธุรกิจพลังงานและการพัฒนาผู้ประกอบการ

●

●

●

●

295721 การวิเคราะห์นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม

○

●

●

○

295811 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

○

○

295812 การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสู่นวัตกรรมสมัยใหม่

●

●

295813 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงานและนวัตกรรม

○

○
○

○

●

○

●

●

○

●

○

○

○

●
●

●
●

• ความรับผิดชอบหลัก

○
●

○

●

●

○

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

●

●

○

○

○

●

●

○

●

●
○

●

●

●

●

○

○

○

●

○

 ความรับผิดชอบรอง
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3.ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1)

(2)

(3 )

(4)

(1 )

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

6. สุนทรียภาพ

2.ความรู้

เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการวิเคราะห์

4.ทักษะความสัมพันธ์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)

หมวดวิทยานิพนธ์
295891 วิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

295892 วิทยานิพนธ์ (48 หน่วยกิต)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จ การศึก ษาเป็ น ไปตามข้อบั งคับมหาวิท ยาลั ยพะเยา ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา
ข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
2.1.3 การทวนสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์และสัมมนามีระบบการติดตามความก้าวหน้า
การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยนิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ จะต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ต่ อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา มีการนาเสนอต่อที่ประชุมในวิชาสัมมนา มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต หลั ง ส าเร็ จ
การศึกษา เพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร ดังต่อไปนี้
2.2.1 สารวจภาวะการมีงานทาของดุษฎีบัณฑิต เพื่อประมวลข้อมูลด้านความเห็นต่อ
ความพร้อมและความรู้จากหลักสูตรที่เรียน ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ
2.2.2 การประเมิ น จากดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในส่ ว นของความพร้ อ มและ
ความรู้ จ ากสาขาวิ ช าที่ เรี ย นตามหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ เ สนอข้ อ คิด เห็น ในการปรับ
หลักสูตร
2.2.3 การทวนสอบจากผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบ
การศึกษา
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2.2.4 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตร
และ/หรือเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ปริญญาเอก แบบ 1.1
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3 สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทา
วิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบั น
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
5. ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อส่ ว นหนึ่ งของวิ ทยานิ พ นธ์จ ะต้ องได้รั บ การเผยแพร่ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือย่าง
น้อยได้รับการยอมรั บให้ ตี พิม พ์ใ นวารสารระดับ ชาติหรื อ นานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561
ปริญญาเอก แบบ 2.1 และ แบบ 2.2
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ ๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
6. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
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7. ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานจะต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
8. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า สอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination)
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านปากเปลาขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ ย่าง
น้อยได้รับการยอมรั บให้ ตี พิม พ์ใ นวารสารระดับ ชาติหรือ นานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความ
เป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรี ย นการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิท ยาลั ย
รวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมอบหมายภาระงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์
เป็นพี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนา คาปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวในระยะแรก ตลอดจน
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ านของอาจารย์ใหม่
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ด้านการ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในรับชาติและ/
หรือนานาชาติ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เ ข้า ร่ว มประชุมทางวิ ชาการและศึ กษาดูง านด้ า นการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.3 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผล ให้ทันสมัย
2.1.4 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการในประเทศ
และต่างประเทศ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ รวมถึงเพื่อช่วยพัฒนา
การเรียนการสอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทาง
วิชาการ ที่สูงขึน้
2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
พลังงาน รวมทั้งภาคเอกชน หน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการบริหารและกากับดูแลหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการดาเนินการ
ดังนี้
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าที่ วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
3) มีอาจารย์ประจาวิชา/ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่จัดทา มคอ.3 วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบผ่านการ
พิ จ ารณา มคอ.5 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ภาค
การศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ท าการประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีระบบการ
ประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการให้ผู้ใช้
บัณฑิต ได้แก่ นายจ้างหรือผู้บริหารของสถานประกอบการที่บัณฑิตทางาน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต และคุณภาพในการจัด การเรียนการสอนของหลักสูต รให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
1) มีการสารวจการได้งานทาของดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1
ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2) มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ดุษฎีบัณฑิตทุกปี เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุง
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
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
4) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษานิสิตจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 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 ยาลัย พะเยาว่า ด้ว ยการศึ กษาระดั บบั ณฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2561 และหลั ก สู ต รได้ มีการ
กาหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ทั้งนีม้ ีการประเมินจานวนรับเข้าตามแผนการ
รับ โดยการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อติดตามจานวนการรับและวางแผนการรับเข้า
ในปี ก ารศึ ก ษาถั ด ไป การคั ด เลื อ กนิ สิต เพื่ อเข้า ศึ ก ษาจะพิ จ ารณาจากคุ ณสมบัติ คุ ณวุ ฒิของ
ผู้สมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ
1) มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อแนะนาหลักสูตร ชี้แจง
เรื่องทุนการศึกษา และพูดคุย แนะนาเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตมีการ
เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน
2) มีการจัดให้มรี ะบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปีเพื่อให้คาปรึกษาทั่วไป และจัดให้
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1
3) จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และ E-learning โดยเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ และ
การดูงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
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5) จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์
ตรงพิเศษเฉพาะเรื่อง
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
1) การติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนิสติ มีการติดตามและรายงานผลการ
คงอยู่ของนิสิตจากรายงานผลการเรียนในระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีถึงผลการเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่ควรปฏิบัติ
2) การสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารหลักสูตรหลังสาเร็จการศึกษา
มีการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของนิสติ ต่อการบริหารหลักสูตรหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนือ้ หารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
3) การจัดการข้อร้องเรียน และมีการสารวจความพึง พอใจต่อผลการจัด การข้ อ
ร้องเรียนของนิสิต การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต มีช่องทางหลัก ๆ ได้แก่
- ร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน
- รวมถึงร้องเรียนโดยตรงผ่านคณบดี
4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
มีระบบและดาเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และ/หรือมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาพลังงานทดแทน วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ ส าขาวิ ช าและคณะพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ก าหนด ก าหนดนโยบายในการแต่ ง ตั้ ง
คณาจารย์พิเศษ โดยสนับสนุนให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาบรรยาย
เสริมตามความเหมาะสม โดยอาจารย์หรือวิทยากรพิเศษต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยปริญญา
เอก และ/หรือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต และการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้น อาจารย์ทุกคน
จะได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4.2 คุณภาพอาจารย์
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาพลังงาน
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสร้างผลงานทางวิชาการตามกรอบ
นโยบายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการพัฒนาการ
ทางด้านวิชาการ โดยจัดให้มรี ะบบติดตาม ดังนี้

59
1) มีระบบการติดตามและจัดทาฐานข้อมู ล เพื่อรายงานร้อยละของอาจารย์ ที่ มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
2) มีระบบการติดตามและจัดทาฐานข้อมูล เพื่อรายงานการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รวมถึงสาเหตุการลาออกของอาจารย์
เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารอาจารย์
2) มี ก ารจั ด ท าแบบส ารวจความพึ ง พอใจของอาจารย์ ต่ อ การบริ ห ารงานของ
หลักสูตร 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/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
3) อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
มีการประชุมเกี่ยวกับรายวิชาที่ควรยุบหรือเพิ่มใหม่
4) มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อการปรับปรุงหลักสูตร
5) ท าการส ารวจความพึ ง พอใจของดุ ษ ฎีบั ณฑิ ต และผู้ใ ช้ ดุ ษฎี บัณ ฑิ ต เพื่ อ ให้ ได้
ข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1) การพิจารณากาหนดผูส้ อน
มีการพิจารณาและกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกับศาสตร์ของรายวิชานัน้ ๆ
2) การกากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทามคอ. 3
มี ก ารก ากั บ กระบวนการเรี ย นการสอน โดยคณะกรรมการระดั บ คณะดู แ ล
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนและวางแผนการจัด การเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ อาจารย์ใน
สาขาวิชา รวมถึงมีระบบการติดตามและตรวจสอบการจัดทา มคอ.3
3) การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
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มีการจัดช่องทางการสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1: อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรืออาจารย์ผู้สอน
ช่องทางที่ 2: คณะกรรมการบริหารหลั กสู ต ร อาจารย์ประจาหลักสู ต ร หรือ
อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา
ช่องทางที่ 3: รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ หรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4) การอุทธรณ์ของนิสิต
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมิ นรายวิ ช าใด
สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมิ น
ของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.3 การประเมินผู้เรียน
มีการจัดระบบการติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดย
จากรายงานผลการเรียนรู้ของนิสติ ที่จัดทาขึน้ ใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา โดยการ
ประเมินพิจารณาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ และมีกรรมการใน
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นิสิต นอกจากนี้มีการประเมินหลักสูตรรายปีใน มคอ.7 เพื่อทราบผลการดาเนินการหลั ก สูต ร
เป็นข้อมูลสาหรับปรับปรุงและพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ต้องมีการนาเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม วางแผนงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อ
และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มี
หนั ง สื อ ด้ า นพลั ง งานทดแทน การจั ด การพลั ง งาน เทคโนโลยี ส มาร์ ต กริ ด และด้ า นอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังนั้นคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) มี ห้ อ งเรี ย นที่ มี ส่ื อ การสอนและอุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย เอื้ อ ให้ ค ณาจารย์ ส ามารถ
ปฏิบัตงิ านสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

61
2) มีศูนย์การเรียนรู้ทางด้านพลังงาน ที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่
พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาวิจัย โดยมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ
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 ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ
5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอน
ในวิชาปฏิบัติการต่อจานวนนิสิตในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้น
อย่างต่อเนื่องปีการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของ
หลักสูตร สารวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2) มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและตาราที่ใช้ในการ
เรียนการสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจาคณะ
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อการ
วางแผนจัดสรรงบประมาณประจาปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
4) มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและจัดทาแผนการใช้
ทรัพยากรในการเรียนการสอน
5) ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือและ
ตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้า ทาวิจัย และใช้ประกอบการ
เรียนการสอน
6) จัดให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน
7) ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยประเมินจากประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสิต และผู้ ช่วยสอน มีส่วนร่วมติดตามการใช้
ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ให้ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
และนาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และข้อมูลการใช้ทรัพยากรมาปรับปรุงแผน
และการบริหารจัดการทรัพยากรในปีต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตาม
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
1.1.1 จัดการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
และ/หรือมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อออกแบบกล
ยุทธ์การสอนแต่ละรายวิชา
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรี ยน
การสอน ทั้ง 5 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอน
รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดใน
รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอน มีสว่ นร่วม
1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน
และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ ผู้ เ ยี่ ย มสอน ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นการสอนของ
อาจารย์ที่เยี่ยมสอนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดการสอน
1.2.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผน
ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์ผลของ
หลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุ น
ผู้ช่วยสอน
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม
สัมภาษณ์ และสังเกต
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2.3 สรุปผลการประเมินหลั กสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (AUN QA) ใน
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาและตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลหลั ก สู ต รเสนอต่ อ
กรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการคณะเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตรทุ ก
ปี
4.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.3 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ ผู้ช่วยสอน นิสิตและบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.4 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ก ารสอนตามผลการประเมิ นหลั ก สู ต ร
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
4.5 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์
การสอนตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
2. ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร
3. คุณปรีชา มะยาระ
4. ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ
5. ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา
6. ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์
7. ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล
8. ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
1. โครงสร้างรวมของหลักสูตร มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 น้อยไป ควรเป็น…..…หน่วยกิต
 มากไป ควรเป็น…..…หน่วยกิต

เหมาะสม
2. จานวนหน่วยกิตของในแต่หมวดวิชา
ลาดั
รายการ
บที่
1 งานรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
2 วิทยานิพนธ์
3 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
แบบ 1.1
แบบ 2.1
-

12

-

6

48

36

(3)

-

48 (3)

48

6
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3. แผนการศึกษาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
แบบ 1.1
ชั้นปีที่ 1
295812

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา 1

1 (0-3-2)

ภาคการศึกษาปลาย
295882 วิทยานิพนธ์

8 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)
295882

วิทยานิพนธ์

รวม

8 หน่วยกิต
8 (1) หน่วยกิต รวม

8 หน่วย

กิต
ชั้นปีที่ 2
295813

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา 2

1 (0-3-2)

ภาคการศึกษาปลาย
295882 วิทยานิพนธ์

8 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)
295882

วิทยานิพนธ์

รวม

8 หน่วยกิต
8 (1) หน่วยกิต รวม

8 หน่วย

กิต
ชั้นปีที่ 3
295813

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา 2

1 (0-3-2)

ภาคการศึกษาปลาย
295882 วิทยานิพนธ์

8 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)
295882

รวม

วิทยานิพนธ์

8 หน่วยกิต
8 (1) หน่วยกิต รวม

8 หน่วย

กิต

93
 เหมาะสม

 ไม่เหมาะสม

แบบ 2.1
ชั้นปีที่ 1
295811
29582x
295812

ภาคการศึกษาต้น
เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงานแบบบูรณาการ
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 1

รวม

3 (2-3-6)

ภาคการศึกษาปลาย
29582x วิชาเอกเลือก

3 (2-3-6)

รวม

3 หน่วย

3 (2-3-6)
1 (0-3-2)
7 หน่วยกิต

กิต
ชั้นปีที่ 2
295813
295881

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา 2
วิทยานิพนธ์

รวม

1 (0-3-2)

ภาคการศึกษาปลาย
295881 วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วย

กิต
ชั้นปีที่ 3
295814
295881

รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา 2
วิทยานิพนธ์

1 (0-3-2)

ภาคการศึกษาปลาย
295882 วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วย

กิต
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4. ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจา
ข้อกาหนดในการจบการศึกษา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข
- รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ควรมีพลังงานเข้า
ไปร่วมเนื่องจากเป็นหลักสูตรทางพลังงาน
- รายวิชากว้างกว้างไป ไม่มีวิชาเชิงลึก
- การจัดการเรียนวิชาสัมมนา ต้องมีหรือไม่ และจะจัดเรียนให้
นิสิตสามารถจบเร็วขึ้นได้
- ควรมีรายวิชา Computational, Data analysis, Statistical
analysis
- ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ เงื่อนไขทางวิชาการ และ publication
- ควรมีการกาหนดเงื่อนไขการจบให้ชัดและสอดคล้องกับแหล่ง
ทุน เช่น จานวนการตีพิมพ์
- เสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและขายได้
- ควรเขียนเพิ่มเติมให้สอดคล้องและให้เห็นความสาคัญของการ
จัดการพลังงานและนวัตกรรม
- การ mapping ในรายวิชาสัมมนาไม่มีการระบุการเกิดปัญญา
เนื่องจากกระบวนกการถกเถียงทาให้เกิดปัญญา
- ระบุ facility ทีม่ ี และเครือข่ายความร่วมมือ

(ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์)
ผู้รายงานการประชุม
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รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
E-mail
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สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
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สุดารัตน์ บูชาเลิศวรัญญู, บุญวัฒน์ วิจารณ์พล และวัชระ วงค์ปัญโญ.(2562). การประยุกต์ใช้
ถ่ า นชี ว ภาพเป็น สารปรั บ ปรุ ง ดิน เพื่อ เพิ่ มผลผลิ ต ของข้ าวโพดเลี้ย งสั ต ว์ , การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อน
นวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกี ยรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ , 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562,
ประเทศไทย, หน้า 60-67.
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A Knowledge Enhancement about Potential for Smart Residence Technology System
in Thailand for Communities, ASEAN Journal of Education, Vol.4 ( 1) , January- June
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Supawan Upajak, Navadol Laosiripojana, Verawat Champrea, Torpong Kreethachart, and
Saksit Imman. (2018). Effect of Combination of Liquid Hot Water System and Hydrogen
Peroxide Pretreatment on Enzymatic Saccharification of Corn Cob, International Journal
of GEOMATE, 51, November 2018.pp 31-38.
กนกศักดิ์ อินทะรังษี , โกวิท สุวรรณหงษ์ , ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน, เนทิยา กรีธาชาติ และ ต่อพงศ์
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