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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกรดิเทคโนโลยี 

Doctor of Philosophy in Energy Management and Smart Grid Technology 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2558 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร :  1082 

  ภาษาไทย   :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

        สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

  ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Energy Management and   

                                      Smart Grid Technology 

          

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ   

        (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     

   ไม่ม ี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  แบบ 1.1 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 (3) หนว่ยกิต 

  แบบ 2.1 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 (3) หนว่ยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

  5.1 รูปแบบ   

       หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี  

  5.2 ภาษาที่ใช้   

       ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  5.3 การรับเข้าศึกษา 

       รับนิสิตต้องสมัครผ่านตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์

วิธีการสัมภาษณ์หรอื/และข้อเขียนของวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา   

  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

        ไม่ม ี 

  5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี) 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

          6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2558 

  6.2 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่2/2558 วันที ่ 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่3/2558 วันที ่ 14  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

  6.4 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่91 (8/2558) วันที ่ 20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

    ครั้งที ่5/2559 วันที ่ 3  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2559 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 บุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านคร

หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 8.2 นักวิชาการศกึษา ครู/อาจารย์ ด้านพลังงานและเศรษฐศาสตร์พลังงานในสถาบันการศกึษา 

 8.3 นักวิจัยทางดา้นพลังงานในสถาบันวิจัยและสถาบันการศกึษาต่างๆ 

 8.4 พนักงานราชการ/ ข้าราชการในกระทรวงพลังงาน และกระทรวงที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

 8.5 ผูป้ระกอบการทางดา้นอุตสาหกรรมพลังงาน 

 8.6 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 

 8.7 ที่ปรึกษาและตรวจวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน 

 8.8 ประกอบอาชีพอิสระ (อื่นๆ) 
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9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันส าเร็จการศกึษา ป ี

1 นายวัฒนพงศ์ รักษว์เิชยีร 

 

36599003XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

กศ.บ. 

Bioregulation in Renewable Energy  

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

Tokyo University of Agriculture, Japan 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2540 

2520 

2513 

2 นายวัชระ วงค์ปัญโญ 

 

36409003XXXXX 

 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พลังงานทดแทน          

พลังงานทดแทน               

ฟิสิกส์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2552 

2544 

2542 

3 นายบุญวัฒน์ วิจารณ์พล 

 

36501001XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

Ms.Agr 

 

วศ.บ. 

Agricultural and Environmental 

Engineering 

Agricultural and Environmental 

Engineering 

วศิวกรรมเครื่องกล 

Tokyo University of Agriculture and 

Technology, Japan  

Tokyo University of Agriculture and 

Technology, Japan  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

 

2550 

 

2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ ท าให้ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขัน พลังงานเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ

เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้มีแนว

ทางการส่งเสริมลงทุนด้านเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ส่งผลให้มีแนวโน้ม

การขยายลงทุนด้านพลังงานทดแทนมากขึ้น ตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าทั้งของประเทศและของ

อาเซียน (PDP 2011-2030) ซึ่งเป็นแผนพัฒนา 20 ปี ที่จะเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก 35,000 MW 

เป็น 70,000 MWโดยจะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 25% และมีมาตรการให้ประหยัด

พลังงานด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีก 25% ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทดแทนและการจัดการพลังงาน เพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งจะต้องมีการเชื่อมระบบสายส่งระหว่าง

ประเทศทั้งในกลุ่มอาเซียน และอาจจะต้องเชื่อมโยงทั้งเอเซียและยุโรป ดังนั้นจึงต้องการมีพัฒนา

เครือข่ายสายส่งอัจฉริยะ (Smart Grid) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จึงสร้าง

หลักสูตรที่สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาการจัดการพลังงานและ

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริดอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรแรก 

และหลักสูตรเดียวของประเทศที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสอดคล้องกับแผน

แผนพัฒนาไฟฟ้า 20 ปี อันจะส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาพลังงานของประเทศอย่าง

แท้จรงิ  

การผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพพลังงานทดแทนและการจัดการพลังงานระดับสูงจงึมีความจ าเป็น

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 เพื่อให้ทันต่อสถานการณข์องพลังงานในปัจจุบันและอนาคต 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภาคครัวเรือนในชุมชนมีสัดส่วนมากกว่า 50% อีกทั้งการผลิต

พลังงานยังเป็นระบบรวมศูนย์ จงึขาดการมีส่วนร่วมด้านการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและการกระจาย

รายได้จากการผลิตและซื้อขายพลังงานในชุมชน อีกทั้งปัญหาที่มีการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าจาก

ฟอสซิล และพลังงานจากไบโอแมส ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ทันกับความต้องการ และจะ

ท าใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าได้ในอนาคต การขาดแคลนพลังงานมีผลกระทบต่อการเติบโต

ทางดา้นเศรษฐกิจและปัญหาความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นโครงสร้างทางด้านพลังงานยุคใหม่ จึงเน้นที่

โรงไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและเป็นผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในแงร่ายได้และการพัฒนาชุมชนจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้พึ่งพาตนเองดว้ยพลังงานในชุมชนจึงจ าเป็นต้องใช้พลังงาน

จากพลังงานทดแทนและการสร้างจิตส านึก ให้มีพฤติกรรมร่วมในเชิงสร้างสรรค์การใช้พลังงานอย่างมี

คุณค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องสร้างวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ด้านการมีส่วนร่วม ทั้งใน

แง่ของผู้ผลิตพลังงานและผู้ใช้พลังงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม การมีหลักสูตรการจัดการพลังงาน

และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริดจะสามารถผลิตบุคลากรที่เป็นผู้น าในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและเพิ่มคุณภาพชวีิตและลดปัญหาทางสังคมได้  

   

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรนี้จัดท าเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาเพื่อรองรับผลผลกระทบจาก

หลายมิติต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตตามแผนพัฒนาการ

ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan) PDP 2011-2030 ซึ่งมีแผนการที่จะพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ดังนี้คอื 

1. การสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 55,000 MW รวมเป็น 70,000 MW ในปี 2030 ซึ่งจะมีผลต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจในมูลค่าโดยตรงจากการสร้างโรงไฟฟ้าและการส่งเสริมการเติบโตของ

อุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งจะส่งผลตอ่การเพิ่มรายได้ของประชาชาติ (GDP) 

2. การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยการพึ่งพาตนเองจากพลังงานทดแทน 25% หรือประมาณ 

17,500 MW ซึ่งจะเป็นการใช้พลังงานแบบกระจายศูนย์ในชุมชนอย่างมหาศาล  
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3. การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 25% ซึ่งจะเกิดอุตสาหกรรม

อุปกรณ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเช่น หลอดแอลอีดี (LED) เครื่องปรับอากาศและตู้เย็น

อินเวอร์เตอร์ รวมทั้งการบริหารจัดการการใช้พลังงานและวัฒนธรรมเชิงพฤติกรรมของการ

ใช้พลังงานอย่างประหยัด 

4. การปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านสายส่งอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อการซื้อขายพลังงานผ่าน

สายส่งระหว่างประเทศ ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสายส่งพลังงาน

และการซื้อขายพลังงานทดแทนในชุมชนเข้ากับสายส่งของประเทศ และการต่อเชื่อมสายส่ง

ของประเทศเข้าสูร่ะบบสายส่งของอาเซียนและยุโรป 

5. การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยการใช้แหล่งพลังงานภายในประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งจากน้ ามัน ก๊าซ ถ่านหิน และพลังงานทดแทน 

6. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงานและใช้พลังงาน ด้านการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก ด้วยมาตรการการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด การ

ประหยัดพลังงานและการใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ชุมชนมีส่วนร่วมจากการซื้อขายพลังงานและการผลิตพลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

การสร้างรายได้ในครัวเรือน การประหยัดพลังงานในครัวเรือน  การรณรงค์การลด

ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้าในชุมชน การมีกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อการ

พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มกีารกินดีอยู่ดมีีสุข 

 

การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความรู้ความสามารถ

ระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบ

สมาร์ตกริด โดยให้มีเนื้อหาสาระความรู้ที่ครอบคลุมและทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้รับรู้ถึง

สถานการณ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังที่ได้กล่าว

มาแล้วทั้ง 7 ข้อเพื่อให้บัณฑติมีความสามารถพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มบทบาทของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน สามารถจะเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้อย่างตอ่เนื่อง 

 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 12.2.1 ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกในการท างานเพื่อสังคม

และชุมชน 

12.2.2  พัฒนางานวิจัยเพื่อจัดการ ควบคุม ดูแล แก้ไข และป้องกันปัญหาด้านพลังงานและ

พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน โดยเน้นการมสี่วนรว่มของสังคมและประเทศชาติ 
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12.2.3  ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของท้องถิ่น 

12.2.4 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน บริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภบิาล 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควชิาอื่น 

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

      ไม่ม ี

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วทิยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี

 13.3 การบรหิารจัดการ 

  ไม่ม ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ่ งให้ผู้ เรียนศึกษาและวิจัย  ด้ านการจัดการพลั งงานและสมาร์ตกริด เทคโนโลยี                              

เพื่อเป็นผู้เช่ียวชาญรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างนวัตกรรม และสร้างความเป็นผู้น า เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ด้านพลังงานด้วยสายส่งไฟฟ้าเทคโนโลยี                     

สมาร์ตกริด 

  

 1.2 ความส าคัญ 

  พลังงานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการ

ที่หลากหลาย เช่นอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและคมนาคมขนส่ง ซึ่ง

การขนส่งเป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงานมาก ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซแอลพีจี เป็นต้น โดยประเทศไทยสามารถผลิตน้ ามันดิบภายในประเทศได้เพียงร้อยละ 15 และต้อง

น าเข้าจากต่างประเทศถึงร้อยละ 85 รวมถึงก าลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศก็ยังไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงทั้งด้านพลังงานไฟฟ้า พลังความร้อน และน้ ามัน 

เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพการแขง่ขันของประเทศให้มีมั่นคงอย่างยั่งยืน 

     ในส่วนของเชื้อเพลิงฟอสซิลมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ไม่สามารถเพิ่ม

ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศให้ทันกับความต้องการใช้งานได้ จึงต้องทุ่มเทการพัฒนา

พลังงานทดแทนเพื่อการพึ่งพาตนเองและลดการน าเข้าของแหล่งพลังงาน ช่วยลดความเสี่ยงในการ

จัดหาเชือ้เพลิงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ เพี่อสร้าง

ความมั่นคงทางดา้นพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะในภาคการผลิต และภาคขนส่งคมนาคม  

ในด้านของการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้มาจากการผลิตภายในประเทศและน าเข้าจาก

ประเทศ โดยมีก าลังการผลิตไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้าภายในประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90             

ส่วนเชื้อเพลิงหลักที่ ใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 70 การรักษาเสถียรภาพ                   

ด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นการอาศัยก าลังการผลิตจากภายในประเทศ แต่เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าต้องพึ่งพา

ก๊าซธรรมชาติที่น าเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 40 และพึ่งพาการน าเข้าถ่านหินอีกร้อยละ 50 

ท าให้ประเทศอยู่ในสภาวะความไม่มั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เพราะหากมีเหตุขัดข้องในกระบวนการ

จัดหาหรือระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสาเหตุใดก็ตาม จะท าให้ผลติไฟฟ้าไม่เพียงพอและเกิดไฟฟ้า

ดับตามมา ส่งผลใหเ้กิดภาวะการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกภาค

เศรษฐกิจในวงกว้าง อีกทั้งในพื้นที่บางแห่ง เช่น เกาะ ป่าเขา พื้นที่มีความลาดชัน พื้นที่ที่การคมนาคม
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ขนส่งไม่สะดวก เป็นต้น ท าให้ติดตั้งสายส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลักเข้าไปในพื้นที่ได้ยากหรือต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายสูงเพื่อด าเนินการ ท าให้มีความจ าเป็นในการตั้งระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในพื้นที่ ซึ่งจะมี

ต้นทุนสูงและยากล าบากในการจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้พื้นที่

ดังกล่าวมีความเสี่ยงในการขาดแคลนไฟฟ้าอีกด้วย อีกทั้งปัญหาสภาวะโลกร้อนจากแหล่งการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นอันดับหนึ่งมาจากภาคการผลิตพลังงานและใช้พลังงาน จึงท าให้ทั่วโลก

ต้องเร่งหามาตรการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี

พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นวิธีที่

สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างที่มีนัยส าคัญ อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นให้

ประเทศไทยก้าวเข้าสูเ่ส้นทางของสังคมคารบ์อนต่ าอีกด้วย 

เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเสถียรและไม่มีความ

เหมาะสมระหว่าง Supply และ Demand ในบางช่วงเวลาซึ่งท าให้ไม่สามารถใช้พลังงานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งานแปรรูปไฟฟ้าได้อย่างไร้ขีดจ ากัดและน าไปใช้กับอุปกรณ์ทุกชนิดได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สมาร์ตกริดเทคโนโลยี จะใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร                 

(Information and communication technology)ท าให้การบริหารสายส่งภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในแง่ของความมั่นคงและมีเสถียรภาพจากการผสมผสานแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่

หลากหลาย มีการบริหารจัดการการประหยัดพลังงานได้จาก Software และเพื่อพัฒนาระบบการผลิต

และซือ้ขายไฟฟ้าของภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศโดยสามารถขยายผลไปในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง

ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีจึงมีความจ าเป็นและเหมาะสม

อย่างยิ่งกับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่จะต้องใช้จริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทุกประเทศทั่วโลก 

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้น าในด้านการจัดการพลังงานและ

สมาร์ตกริดเทคโนโลยี ทีจ่ะพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานแบบใหม่ดา้นพลังงานสายส่งสมาร์ตกริด 

  1.3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และ

นวัตกรรม ในด้านการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี  

  1.3.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาพลังงาน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับ

ชุมชนและประเทศได้อย่างแท้จริง 

  1.3.4 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนมีความเป็น

ผู้น าที่ดีทั้งการท างาน มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีงามของประเทศและระดับ

สากล 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

2.1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ความทันสมัย สอดคล้องกับ

สถานการณป์ัจจุบัน หรอื

อย่างนอ้ยไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 

ก าหนด 

 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 

2.2 พัฒนาระบบและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน และการวิจัย 

 

1. ส่งเสริมระบบการเรียน

การสอนที่เน้นนสิิตเป็น

ศูนย์กลาง 

2. มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มคีวาม

เชี่ยวชาญมาบรรยาย 

3. ส่งเสริมให้นสิิต

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เชงิวิชาการระหว่างกัน 

4. ก าหนดให้นสิิตไปน าเสนอ

ผลงานต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (Proceeding) ที่มี

ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา

อย่างนอ้ย  จ านวน 1 ครัง้ 

5. มีเงินสนับสนุนการไป

น าเสนอผลงานในที่

ประชุมวิชาการ 

 

1. มีเอกสาร มคอ.2 , 3 และ 

5 ที่สมบูรณ์ 

2. ร้อยละของจ านวนรายวิชา

เฉพาะที่เปิดสอนใน

หลกัสูตรมกีารเชิญ

ผูท้รงคุณวุฒิมาบรรยาย

อย่างนอ้ยภาคการศกึษา

ละ 1 ครั้ง 

3. มีสถานที่ท างานวิจัยที่เอื้อ

ต่อการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

4. เกณฑก์ารวัดผลส าเร็จ

การศกึษาของหลักสูตร 

2.3 ปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการ

ของสภาวะการณ์และการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน

ความตอ้งการของ

ภาคเอกชน 

1. ความพึงพอใจในทักษะ

ความรูค้วามสามารถใน

การท างานของดุษฎีบัณฑิต 
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แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

สารสนเทศ 

2.4 พัฒนาบุคลากรใหม้ี

ความรูแ้ละประสบการณ ์เพื่อ

การพัฒนาประสิทธิภาพการ

สอนและการวิจัย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรเข้าร่วมและ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการในที่ประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ 

2. มีการจัดให้มีโครงการเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย เพิ่ม

ทักษะและประสบการณ์

แก่คณาจารย์ และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3. คณาจารย์มกีาร

ประเมินผลการสอนที่เอื้อ

ต่อระบบ PDCA เพื่อ

ปรับปรุงประสทิธิภาพการ

สอนด้วยตนเอง 

1. ร้อยละของบทความทาง

วิชาการที่มีการตีพิมพ์

เผยแพร่ 

2. จ านวนครั้งตอ่ปีของการจัด

โครงการแก่คณาจารย์

และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3. เอกสาร มคอ. 5, 6 และ 7 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่ม ี   

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

  ภาคการศกึษาต้น  เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

  ภาคการศกึษาปลาย  เดือน มกราคม – พฤษภาคม          

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม               

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ ก ารส อบ คั ด เลื อ ก บุ ค ค ล เข้ าศึ ก ษ า ในส ถ าบั น อุ ด มศึ ก ษ า

กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

   ไม่ม ี

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

   ไม่ม ี 
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2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

แบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15  15 15 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 5 5 

  

 

แบบ 2.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15  15 15 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีความต้องการงบประมาณส าหรับ 

หลักสูตร ดังนี้                                     หนว่ย   :    บาท 

หมวดรายจา่ย 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

 

1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506 

2. งบด าเนินการ 

   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 - - - - - 

รวมรายจ่าย 4,676,000 4,759,800 4,847,790 4,940,180 5,037,188 

  

 2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรยีน  

     แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร   

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48(3) หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

ล าดับ

ที ่
รายการ 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1 งานรายวชิา ไมน่อ้ยกว่า  

1. หมวดวชิาเฉพาะด้าน          

1.1 วชิาเอกบังคับ ไม่นอ้ยกว่า 

1.2 วิชาเอกเลือก  ไมน่อ้ยกว่า       

  - 

 

  - 

  - 

 12 

 

  - 

  - 

- 

 

- 

- 

12 

 

6 

6 

2 วทิยานพินธ์                           48 36 48 36 

3 รายวชิาบังคับไม่นับหนว่ยกิต - - (3) (3) 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 48 48 48(3) 48(3) 

หมายเหตุ   ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศกึษา พ ..ศ 2559 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

3.1.3.1 กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 1.1 

     1) วิทยานิพนธ์                                       จ านวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

298882 วิทยานิพนธ์                  48 หนว่ยกิต 

  Dissertation 

 

2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                   จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

298813 สัมมนา 1                     1 (0-2-1) 

  Seminar I  

298814  สัมมนา 2                     1 (0-2-1) 

  Seminar II  

298815 สัมมนา 3                     1 (0-2-1) 

  Seminar III 
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3.1.3.2 กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 2.1 

1) รายวิชา               จ านวนไม่น้อยว่า        12 หน่วยกิต 

 1.1 วิชาเอกบังคับ     จ านวน      6 หน่วยกิต                       

298811  การจัดการแหล่งพลังงานและสิ่งแวดล้อม        3 (2-2-5) 

  Energy Source and Environment Management 

298812 โครงสรา้งพื้นฐานสมาร์ตกริดเทคโนโลย ี             3 (2-2-5) 

  Smart Grid Technology Infrastructures 

 1.2 วิชาเอกเลือก     จ านวน      6 หน่วยกิต                       

298821 ดิจติอลประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ            3 (2-2-5) 

  Digital Application and Information Technology 

298822 การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ในระบบสมาร์ตกริด                        3 (2-2-5) 

Distributed Generation on Smart Grid System  

298823 ไมโครกริดและเครอืข่ายไฟฟ้าภายในอาคาร                          3 (2-2-5) 

                    Micro-Grid and Buildinng Area Network 

298824 ธุรกิจสมาร์ตกริดและการจัดการพลังงาน            3 (2-2-5) 

  Smart Grid Business and Energy Management 

 

2) วิทยานิพนธ์     จ านวนหน่วยกิต        36 หน่วยกิต 

298881 วิทยานิพนธ์               36 หนว่ยกิต 

  Dissertation  

   

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต       จ านวนหน่วยกิต   3  หน่วยกิต 

298813 สัมมนา 1                1 (0-2-1) 

  Seminar I  

298814  สัมมนา 2                1 (0-2-1) 

  Seminar II  

298815 สัมมนา 3                1 (0-2-1) 

  Seminar III 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

                      3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 1.1 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

 

298813 สัมมนา 1            1 (0-2-1) 

  Seminar I             (ไม่นับหน่วยกิต) 

298882 วิทยานิพนธ์         8 หนว่ยกิต 

  Dissertation 

  

     รวม           8 (1) หน่วยกิต 

       

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาปลาย 

 

298882 วิทยานิพนธ์         8 หนว่ยกิต 

  Dissertation  

 

     รวม       8 หน่วยกิต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

ชั้นปีที่  2   

ภาคการศึกษาต้น 

 

298814  สัมมนา 2            1 (0-2-1) 

  Seminar II               (ไม่นับหน่วยกิต) 

298882 วิทยานิพนธ์            8 หนว่ยกิต 

  Dissertation  

 

     รวม     8(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาปลาย 

 

298882 วิทยานิพนธ์           8 หนว่ยกิต 

  Dissertation 

 

     รวม         8 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3   

ภาคการศึกษาต้น 

 

298815 สัมมนา 3            1 (0-2-1) 

  Seminar III               (ไม่นับหน่วยกิต) 

298882 วิทยานิพนธ์            8 หนว่ยกิต 

  Dissertation 

 

     รวม     8(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาปลาย 

 

298882 วิทยานิพนธ์         8 หนว่ยกิต 

  Dissertation  

     รวม       8 หน่วยกิต 
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1.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 2.1 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

298811  การจัดการแหล่งพลังงานและสิ่งแวดล้อม       3 (2-2-5) 

  Energy Source and Environment Management 

298812 โครงสรา้งพื้นฐานสมาร์ตกริดเทคโนโลย ี        3 (2-2-5) 

  Smart Grid Technology Infrastructures 

298813 สัมมนา 1            1 (0-2-1) 

  Seminar I               (ไม่นับหน่วยกิต) 

298881 วิทยานิพนธ์          3 หนว่ยกิต 

  Dissertation 

 

     รวม           9 (1)  หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาปลาย 

2988XX วิชาเอกเลือก            3 (2-2-5) 

  Major Elective 

2988XX วิชาเอกเลือก            3 (2-2-5) 

  Major Elective 

298881 วิทยานิพนธ์            6 หนว่ยกิต 

  Dissertation 

 

     รวม       12  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

298814  สัมมนา 2             1 (0-2-1) 

  Seminar II                (ไม่นับหน่วยกิต) 

298881 วิทยานิพนธ์            6 หนว่ยกิต 

  Dissertation  

 

     รวม      6 (1) หน่วยกิต 

   

ชั้นปีที่  2   

ภาคการศึกษาปลาย 

298881 วิทยานิพนธ์            6 หนว่ยกิต 

  Dissertation  

 

     รวม         6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3   

ภาคการศึกษาต้น 

298815 สัมมนา 3             1 (0-2-1) 

  Seminar III                (ไม่นับหน่วยกิต) 

298881 วิทยานิพนธ์            6 หนว่ยกิต 

  Dissertation  

 

     รวม      6 (1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3   

ภาคการศึกษาปลาย 

298881 วิทยานิพนธ์            9 หนว่ยกิต 

  Dissertation  

 

        รวม          9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

298811  การจัดการแหล่งพลังงานและสิ่งแวดล้อม      3 (2-2-5) 

  Energy Source and Environment Management 

  ประวัติของยุคพลังงาน สถานการณ์พลังงานของโลกในปัจจุบันและอนาคต ความ

ต้องการพลังงานในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก แหล่งพลังงานส ารองของโลก เส้นทาง

ขนส่งทางการค้าของพลังงานฟอสซิล แหล่งพลังงานหลักส าหรับการผลิตไฟฟ้า นัยส าคัญของแหล่ง

พลังงานทดแทน การใช้พลังงานและการจัดการ ประชากร อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจดีีพี 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยคาร์บอนของการใช้พลังงาน ภาวะโลกร้อน การป้องกันการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตรวจสอบและการจัดการสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจาก

พลังงาน เครื่องมือส าหรับลดคารบ์อนและกลไกการพัฒนาที่สะอาด (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 ความต้องการไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และพีดีพี

ของโลก รูปแบบสายส่งสมาร์กริด การใช้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริหารจัดการสาย

ส่งไฟฟ้า การส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต้นก าเนิดด้วยสมาร์ตกริดแทนการขนส่งเชื้อเพลิงมาที่

โรงไฟฟ้า  การต่อเชื่อมไฟฟ้าแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์จากพลังงานทดแทนด้วยสมาร์ตกริด 

บ้านอัจฉริยะ ระบบประจุรถไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้าดว้ยสมาร์ตมิเตอร ์   

  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 

  การศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์บทความหรือผลงานวิจัย การน าเสนอรายงาน

ทางดา้นการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริด 

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 าเสนอรายงานและการอภิปรายผลงานวิจัยทางวิชาการทางด้านการจัด

การพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริดที่สนใจ และสอดคล้องกับการศกึษาวิจัย 

  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 

  การน าเสนอรายงานและการอภิปราย โดยเน้นให้มีหัวข้อและเนื้อหาชัดเจนในการศึกษา

ทางดา้นการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริดทีเ่กี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 

  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 

อัลกอริทึมและวงจรตรรก  หลักการและการประยุกต์ใช้ทางดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล

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  

                    โครงสร้างพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ ภาระไฟฟ้าในเมือง ชุมชน โรงงาน

อุตสาหกรรม อาคารส านักงาน และที่อยู่อาศัย  รูปแบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์จากพลังงาน

ทดแทนและพลังงานสิ้นเปลือง การผลิตไฟฟ้าระบบไฮบริดแบบอิสระ การเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบกระจาย

ศูนย์กับระบบสายส่ง การใช้สมาร์ตกริดบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า การใชไ้ฟฟ้าแบบกระจายศูนย์อย่าง

มีประสิทธิภาพ การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผา่นสมาร์ตมิเตอร ์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 ธุรกิจสมาร์ตกรดิและการจัดการพลังงาน        3 (2-2-5) 

  Smart Grid Business and Energy Management 

แผนและนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานสายส่ งสมาร์ตกริดของยุ โรป 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จนี ออสเตรเลีย อาเซียน และประเทศไทย  อุตสาหกรรมการผลติชิน้ส่วนอุปการณ์

ของระบบสมาร์ตกริด  ธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้า การพัฒนาธุรกิจพลังงาน  วิเคราะห์โอกาสและ              

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 
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298881 วทิยานิพนธ์                          36 หน่วยกิต 

  Dissertation 

  การค้นคว้าวิจัยเชิงลึก การก าหนดประเด็นโจทย์วิจัยให้ครอบมคลุมและกระชับ การก าหนดหัวข้อ

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 วทิยานิพนธ์                 48 หน่วยกิต 

  Dissertation 

  การค้นคว้าวิจัยเชิงลึก การก าหนดประเด็นโจทย์วิจัยให้ครอบมคลุมและกระชับ การก าหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน การทบทวนวรรณกรรมวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า รายงาน

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และเขียนวิทยานิพนธ์ที่มีองค์ความรู้ในระดับเป็นข้อเท็จจริง 

สมมุติฐาน และหลักการ ที่สอดคล้องกับทฤษฎีและกฎอย่างชัดเจน ก่อใหเ้กิดนวัตกรรมใหม่ในด้านการจัดการพลังงาน

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  

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1 เลข 7   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

  2.2 เลข 8    หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 1   หมายถึง   หมวดวิชาเฉพาะด้าน เอกบังคับ 

  3.2 เลข 2   หมายถึง   หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกเลือก 

  3.3 เลข 8   หมายถึง   หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

  3.4 เลข 9   หมายถึง   หมวดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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 3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ป ี

1 * นายวัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร 36599003XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

กศ.บ. 

Bioregulation in Renewable Energy  

ฟิสกิส์ 

ฟิสกิส์ 

Tokyo University of Agriculture, Japan 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

2540 

2520 

2513 

2 * นายวัชระ วงตปั์ญโญ 36409003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พลังงานทดแทน                       

พลังงานทดแทน                          

ฟิสกิส์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2544 

  2542 

3 * นายบุญวัฒน์ วิจารณ์พล 36501001XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

Ms.Agr 

 

วศ.บ. 

Agricultural and Environmental Engineering 

 

Agricultural and Environmental Engineering 

 

วิศวกรรมเครื่องกล 

Tokyo University of Agriculture and 

Technology, Japan  

Tokyo University of Agriculture and 

Technology, Japan  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 

 

2550 

 

2546 

 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายดุสิต เครอืงาม ศาสตราจารย ์ Ph.D Electrical Engineering 

2 นายสิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

M.Sc. 

B.Sc. 

Agricultural Economics 

Agricultural Economics 

Agricultural Economics 

3 นายจักรี ศรีนนท์ฉัตร 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

วท.บ. 

Electrical Engineering 

วิศวกรรมไฟฟ้า -อิเล็กทรอนกิส์ 

4 นายวิรชัย โรยนรนิทร์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

M.Sc. 

B.Eng 

Mechanical Engineering 

Mechanical Engineering 

Mechanical Engineering 

5 นางสาววารุณ ีอริยะวิริยะนันท์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

D.Eng  

 

M.Sc. 

วศ.บ. 

Materials Science and 

Engineering 

Polymer Science 

เทคโนโลยีพลาสติก 

6 นางสาวณัฐยิา ตันตรานนท์ - Ph.D. 

M.Sc. 

B.Sc. 

Education Administration 

Education Administration 

Business Management 

7 นางสาววรจติต ์เศรษฐพรรค์ - Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

Chemical Engineering  

Chemical Engineering  

วิศวกรรมเคม ี

8 Dr. Herbert Allen Wade - Ph.D.  Economics 

9 Prof. Dr. Koji Tamakit Professor  Ph.D. Agriculture Engineering 

10 Prof. Dr. Tojo Seishu Professor  Ph.D. Agriculture 

11 Prof. Dr. Jagan  Nath  

Shrestha 

Professor Ph. D. Solar Energy 

12 Prof. Dr.  Brahmanand 

Mohanty 

Professor Ph.D. Energy Technology 

13 Prof. Dr. Debra J. Lew Professor Ph.D. Applied Physics 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

   ไม่ม ี

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

    ไม่ม ี

 4.2 ช่วงเวลา   

   ไม่ม ี

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   ไม่ม ี

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าการวทิยานิพนธ์  

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  การท าวิทยานิพนธ์ คือการท าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการจัด

การพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ 

พร้อมเรยีบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรอืวิชาชีพตา่งๆ  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง 

วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการและ

แก้ปัญหาด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.3 ช่วงเวลา 

  แบบ 1.1 เริ่มท าวทิยานพินธ์ตัง้แต่ภาคการศกึษา 1 ช้ันปีที่ 1 

  แบบ 2.1 เริ่มท าวทิยานพินธ์ตัง้แต่ภาคการศกึษา 1 ช้ันปีที่ 1 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์  48 หนว่ยกิต 

แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์  36 หนว่ยกิต 
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     5.5 การเตรยีมการ 

ให้ เป็ นไปตามประกาศและข้อบั งคับของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย  การศึกษา                   

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

     5.6  ประเมินผล 

การสอบวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น

ประธานในการสอบ และการสอบผ่านเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสติ 

1. ด้านความเช่ียวชาญเฉพาะทางและการ

เข้าใจองคค์วามรูใ้หม่และเทคโนโลยีใหม่ 

นิสิตทุกคนต้องเรียนรายวิชาสัมมนาเพื่อเข้าใจและ

เรียนรูอ้งคค์วามรูใ้หม่และเทคโนโลยีใหม่ 

2. ด้านภาวะผู้น า ความรับผดิชอบ นิสิตมีส่วนในการอภิปรายในช้ันเรียน การอภิปราย

ผลงานวิจัย การถามตอบและแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออก มีความคิด

สรา้งสรรค ์และมีความรับผดิชอบต่อผลงานที่น าเสนอ  

3. ด้านบุคลิกภาพและทักษะทางการสื่อสาร ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นิสิตเข้ารว่มรับฟังและน าเสนอ

ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

4. ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรม  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ  

   2.1.1.2 มีวนิัย และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  

                    2.1.1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

                    2.1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.2.1 สอดแทรกการเรียนการสอนการอภิปรายในประเด็นปัญหาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม 

2.1.2.2 ในงานวิจัยเน้นให้นิสิตเขียนรายการอ้างอิงอย่างถูกต้องและครบถ้ วน                   

มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อผลงานวิจัย และเป็นกลางทางด้านวิชาการ 
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2.1.2.3 ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 

และปลูกฝังให้นสิิตเคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎระเบียบของสังคม 

2.1.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.3.1 ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร 

โดยผู้สอน เพื่อนนสิิต และตนเอง 

2.1.3.2 ประเมนิพฤติกรรมคุณธรรมจรยิธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

2.1.3.3 สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และหาแนวทางแก้ไข 

 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  2.2.1.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา

ที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ   

 2.2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจรงิ แสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชงิวิเคราะห ์สังเคราะห ์

และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล 

พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจ

น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการประยุกต์

องค์ความรู้กับปัญหาจริง จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ

ผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

ในกระบวนการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะความสามารถใน

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน

ทักษะด้านต่างๆ รูจ้ักวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้าง

ทักษะในการอภิปราย น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผู้เรียน 

เพื่อนนสิิต และผูช่้วยสอน เชน่ 

2.2.3.1 การประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

2.2.3.2 การอภิปรายผลงานทางวชิาการ 
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2.2.3.3 การประเมินการน าเสนอผลงาน 

2.2.3.4 การประเมนิการอภิปรายและสัมมนา 

2.2.3.5 การประเมินการวิเคราะหก์รณีศกึษา 

2.2.3.6 การประเมนิการสอบเค้าโครงรา่งวิทยานพินธ์และรายงานความก้าวหน้า 

  

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   2.3.1.1 คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

   2.3.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือใน

การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   2.3.1.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่ อใช้ใน

การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

  2.3.1.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ 

แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ 

การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง อภิปรายปัญหา

ทางดา้นสิ่งแวดล้อม การเรียนโดยการปฏิบัติจรงิ และการท าวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.3.1 มีกระบวนการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่  สามารถน าไป

สร้างสรรคห์รอืแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

2.3.3.2 มีการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เดิม เพื่อการน าไปประยุกต์ใช้งานด้าน

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2.3.3.3 นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในงานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและ

ยั่งยืน 

2.3.3.4 การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและ

วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาสถานการณ์จ าลอง รายงานผลการประชุมปรึกษาปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม และรายงานผลการสัมมนา 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  2.4.1.2 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตาม

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

  2.4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  2.4.1.4 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ

ผู้สอน และผู้เรียนกับผู้รับบริการ โดยการมอบหมายให้ท ากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อื่น การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมทั้งในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา 

ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 2.4.3.1  ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 2.4.3.2  ประเมินความรับผดิชอบในการเรียนและการท างานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 2.4.3.3  การประเมนิพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

  

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2.5.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

2.5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
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 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย  

อย่างสร้างสรรค์  ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน  จัดการเรียน

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

 2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3.1 ประเมินจากผลงานที่น าเสนอมีการวิเคราะห์เชงิตัวเลขในการน าเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์ 

2.5.3.2 ประเมินทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 

2.6. สุนทรียศลิป์ 

 2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรี และวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

ส่งเสริมให้นิสติเห็นถึงความส าคัญของสุนทรียศลิป์ ในการออกแบบพัฒนาระบบด้าน

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เชน่ การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ที่

มีความสวยงาม การออกแบบและสร้างสรรนวัตกรรม Eco-design ที่มีความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้

อย่างด ีเป็นต้น 

 2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

ประเมินจากปฏิกิริยาการรับรู้ การตอบสนองและความสามารถในการกระตุ้นให้เกิด

ความตื่นตัว มีความสุขในการเรียนรู้ต่อไป 

 

       2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1.1  มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

2.7.1.2  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

ให้นิสิตได้ฝึกทักษะการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการวิเคราะห์สุข

นิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนสุขภาวะทั้ง 4 ด้านอันได้แก่ 

สุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาวะจิตและจิตวญิญาณ 

 2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

ประเมินสภาวะสุขภาพและบุคลิภาพของนิสิตในระหว่างการศึกษา และใน

สถานการณก์ารน าเสนอผลงานวิจัยในรายวิชาสัมนา และงานประชุมวิชาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยศลิป ์

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 1) 1) 2) 

298811 การจัดการแหล่งพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
              

  
     

298812 โครงสรา้งพืน้ฐานสมาร์ตกรดิ

เทคโนโลยี 
                     

298813 สัมมนา 1                      

298814 สัมมนา 2                      

298815 สัมมนา 3                      

298821 ดิจิตอลประยุกต์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ       
                     

298822 การผลิตไฟฟา้แบบกระจายศูนย์

ในระบบสมาร์ตกรดิ 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยศลิป ์

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 1) 1) 2) 

298823 ไมโครกริดและเครือข่ายไฟฟา้

ภายในอาคาร  
                     

298824 ธุรกิจสมาร์ตกรดิและการจดั

การพลังงาน 
                     

298881 วิทยานิพนธ์                      

298882 วิทยานิพนธ์                      
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้านตาม

หมวดที่ 4 โดยการตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คน ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาผ่าน                 

การเรียนการสอนและขอ้สอบ  

 2.1.2 มีกรรมการรว่มเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อย่างนอ้ย 4 คน 

 2.1.3 มีการประเมินโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามจากนิสิตก่อนส าเร็จการศกึษา

ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรูข้องหลักสูตร ความพร้อมของสภาพแวดล้อมและสิ่ง

เอือ้อ านวยต่อการเรียนและการวิจัย 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

 มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร จากดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษาและจากผู้ใช้ดุษฎี

บัณฑติ ด้วยการ 

 2.2.1 ส ารวจภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต เพื่อประมวลข้อมูลด้านความเห็นต่อ

ความพรอ้มและความรู้จากหลักสูตรที่เรยีน ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑติในการ

ประกอบอาชีพ  

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ใช้ดุษฏีบัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมนิความพึง

พอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศกึษา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 



43 

 

 

 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการ

เรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่รว่มมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ดา้นการฝึกอบรม ดู

งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 1.3 อาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจาก วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมถึง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมทั้งแจกเอกสารประกอบที่จ าเป็น 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัด

ประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี 

2.1.2  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้  

2.1.3  สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่ มพูนทักษะการจั ดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

และเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการในประเทศ

และต่างประเทศ  

2.2.3  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ รวมถึงเพื่อช่วย

พัฒนาการเรียนการสอน และความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการสูงขึน้ 

2.2.5  ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าโครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

วิทยาลัยพลั งงานและสิ่ งแวดล้อมมีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้เช่ียวชาญ

ด้านพลังงานทดแทนและระบบการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งภาคเอกชน หน้าที่ เสนอหลักสูตรใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ

ด าเนินการบริหารและก ากับดูแลหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการ

ประกันคุณภาพการศกึษา โดยใหม้ีการด าเนินการดังนี้ 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการ

จัดการเรยีนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างตอ่เนื่อง 

3) มีอาจารย์ประจ าวิชา/ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมี

คุณภาพ 

 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  

ท าการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพของ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ โดยการใหผู้้ใช้บัณฑิต ได้แก่ นายจ้าง

หรือผู้บริหารของสถานประกอบการที่บัณฑิตท างาน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิต และคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต่อไป 
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2.2 การได้งานท าหรอืผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1) มีการส ารวจการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

2) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตทุกปี เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุง

หลักสูตรใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

3) มีการศึกษาข้อมูลวิจัยความต้องการดุษฎีบัณฑิตของตลาดแรงงาน และ

คุณลักษณะที่ต้องการของดุษฎีบัณฑิต เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต และปรับปรุงการ

จัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้ดุษฎีบัณฑิต 

4) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษานิสิตจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยการ

ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ 2 เรื่องหรอืตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

3. นิสิต 

3.1 การรับนสิิต 

หลักสูตรมีการก าหนดจ านวนและคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรได้มีการก าหนด

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้มีการประเมินจ านวนรับเข้าตามแผนการรับ โดย

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อติดตามจ านวนการรับและวางแผนการรับเข้าในปี

การศกึษาถัดไป การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาจะพิจารณาจากคุณสมบัติคุณวุฒิของผูส้มัคร และ

มีการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

1) มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อแนะน าหลักสูตร ชี้แจง

เรื่องทุนการศึกษา และพูดคุย แนะน าเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตมีการ

เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน 

2) มีการจัดใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีเพื่อใหค้ าปรึกษาทั่วไป และจัดให้มี

ระบบที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการศกึษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 

3) จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และ E-learning โดยเน้นหลักการทาง

ทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในรายวิชาต่างๆ และ

การดูงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการศาสตร์ตา่งๆ เพือ่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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5) จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์

ตรงพเิศษเฉพาะเรื่อง 

 

3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต  

1) การติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนิสิต มีการติดตามและรายงานผลการคง

อยู่ของนิสติจากรายงานผลการเรียนในระบบการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรึกษา

กับอาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีถึงผลการเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ควร

ปฏิบัติ  

2) การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา มี

การจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน า

ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนือ้หารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน 

3) การจัดการข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจักการข้อ

ร้องเรียนของนสิิต การจัดการข้อรอ้งเรียนของนิสติ มีช่องทางหลักๆ ได้แก่  

- ร้องเรียนผา่นอาจารย์ที่ปรึกษา หรอือาจารย์ผู้สอน  

- รวมถึงรอ้งเรียนโดยตรงผ่านคณบดี 

 

4. คณาจารย์ 

4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

มีระบบและด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และ/หรือมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาพลังงานทดแทน วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ตามที่สาขาวิชาและวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมก าหนด ก าหนดนโยบายในการแต่งตั้ง

คณาจารย์พิเศษ โดยสนับสนุนให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาบรรยาย

เสริมตามความเหมาะสม โดยอาจารย์หรือวิทยากรพิเศษต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยปริญญา

เอก และ/หรือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการ

เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น อาจารย์ทุกคนจะ

ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

 

4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาพลังงาน

ทดแทน วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
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หลักสูตรสร้างผลงานทางวิชาการตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาการทางดา้นวิชาการ โดยจัดใหม้ีระบบติดตาม ดังนี้ 

1)  มีระบบการติดตามและจัดท าฐานข้อมูล เพื่อรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการ 

2)  มีระบบการติดตามและจัดท าฐานข้อมูล เพื่อรายงานการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ 

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์  

1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รวมถึงสาเหตุการลาออกของอาจารย์ 

เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารอาจารย์ 

2) มีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 

เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนือ้หารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า

เกณฑม์าตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

2)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักสูตรโดย

เทียบเคียงกับหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับสากล และดูความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/

หรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้ดุษฎีบัณฑิต 

3)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อนมีการ

ประชุมเกี่ยวกับรายวิชาที่ควรยุบหรอืเพิ่มใหม่ 

4)  มีการแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  

5)  ท าการส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูล

พืน้ฐานในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1)  การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

มีการพิจารณาและก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้ 

ความเช่ียวชาญ ความสามารถ และประสบการณต์รงกับศาสตรข์องรายวิชานั้นๆ 

2)  การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท ามคอ. 3และมคอ. 4 
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มีการก ากับกระบวนการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการระดับคณะดูแลคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา รวมถึง

มีระบบการตดิตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4  

3)  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

มีการจัดช่องทางการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 3 ช่องทาง คือ  

ช่องทางที่ 1: อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปี หรอือาจารย์ผู้สอน 

ช่องทางที่  2: คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ

อาจารย์หัวหนา้สาขาวิชา 

ช่องทางที่ 3: ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต หรอืรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4)  การอุทธรณ์ของนิสติ 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด 

สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ

อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

มีการจัดระบบการติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยจาก

รายงานผลการเรียนรู้ของนิสิตที่จัดท าขึ้นใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา โดยการ

ประเมินพิจารณาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และมีกรรมการใน

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

นอกจากนี้มีการประเมินหลักสูตรรายปีใน มคอ.7 เพื่อทราบผลการด าเนินการหลักสูตร เป็นข้อมูล

ส าหรับปรับปรุงและพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป 

การประเมินผลวิทยานิพนธ์ต้องมีการน าเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ   

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม วางแผนงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณ

แผ่นดินและงบประมาณรายได้  เพื่อจัดซื้อต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์  วัสดุครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ของนิสิต มีหนังสือด้านพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน เทคโนโลยีสมร์ตกริดและด้านอื่นๆ ที่
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เกี่ยวข้อง มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังนั้นวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงมีทรัพยากรขั้นต่ า

เพื่อจัดการเรยีนการสอน ดังนี ้  

1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถ

ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2) มีห้องปฏิบัติการทางด้านพลังงานทดแทนแลเทคโนโลยีสมร์ตกริด ที่มีความพร้อม

ทั้งเครื่องมอืและอุปกรณ์ ที่พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงหอ้งปฏิบัติการส าหรับการท าวิจัย 

โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ประกอบการสอน 

4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ง ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ 

5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอน ใน

วิชาปฏิบัติการตอ่จ านวนนิสติในอัตราสว่นที่เหมาะสม 

 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้น

อย่างตอ่เนื่องปีการศึกษา เพื่อให้การเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของ

หลักสูตร ส ารวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2) มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและต าราที่ใช้ในการ

เรียนการสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อการ

วางแผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

4) มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและจัดท าแผนการใช้

ทรัพยากรในการเรียนการสอน 

5) ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือและ

ต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้า ท าวิจัย และใช้ประกอบการเรียน

การสอน 
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6) จัดให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ

หนังสือ ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน 

7) ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยประเมินจากประเมินความเพียงพอ

ของทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสิต และผู้ช่วยสอน มีส่วนร่วมติดตามการใช้

ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ให้ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และ

น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และข้อมูลการใช้ทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและ

การบริหารจัดการทรัพยากรในปีต่อไป 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แสดงถึง      

การผลิตบัณฑิตที่คาดหวัง สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานการณ์ภายนอกหรือ

การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

     

2. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด        

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 ที่สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่วางแผน

ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ให้ครบทุกรายวิชาที่

เปิดสอนในหลักสูตร ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาค

การศกึษา 

     

3. มีการประเมินผลการด าเนินการของรายวิชา              

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา            

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และ

น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาค

การศกึษาต่อไป 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

4. มีการประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร           

ในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลสถิติของนิสิ ต             

การบริหารจัดการหลักสูตร สถานการณ์ ที่ มี

ผลกระทบต่อหลักสูตร และน าไปวางแผนเพื่อพัฒนา

หลักสูตรใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

5. มีการด าเนินการของหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) และเกณฑ์

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมหารือเพื่อติดตาม 

วางแผนปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามผล

การเรียนรูท้ี่คาดหวังอย่างสม่ าเสมอ 

     

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหมทุ่ก

คนได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

     

7. อาจารย์ประจ าและบุคลากรสนับสนุนการเรียน 

การสอนของหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

     

8. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระดับความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เป็นไปตาม              

ที่หลักสูตรคาดหวัง 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอน รายวิชา 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้าน

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน  

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน ทั้ง 5 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอน รวมทั้ง

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดใน

รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผูช่้วยสอน มีสว่นร่วม 

1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อ

สิน้สุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 อาจารย์ผูเ้ยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

ที่เยี่ยมสอนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรเมื่อสิน้สุดการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา และอาจารย์ผูส้อน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

2.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์ผลของ

หลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน 

ผู้ช่วยสอน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ 

และสังเกต  
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2.3  สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ใน

การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาและตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน 

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ ผู้ช่วยสอน นิสิตและบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ใช ้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553                                           

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555  
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ภาคผนวก ข   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติในการเทียบโอน 

                     ผลการเรียน ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

        สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก ง   รายงานการประชุมการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัต ิ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชยีร 

ชื่อ-สกุล  ดร.วัฒนพงศ์ รักษว์เิชยีร 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานทีท่ างาน  สาขาวิชาพลังงานทดแทน วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยพะเยา 

   ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

ประวัตกิารศกึษา  พ.ศ. 2540 Ph.D.Bioregulation in Renewable Energy Tokyo University of  

                                                           Agriculture, Japan 

   พ.ศ. 2520 วท.ม.(ฟิสิกส)์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

   พ.ศ. 2513 กศ.บ.(ฟิสิกส)์ มหาวิทยาศรีนครนิทรวโิรต 

2.ผลงานวิชาการ 

           1. เอกสาร /ต ารา 

 Rakwichian, W., Mathematics for Science. Utaradit Teachers College, 1980, 200 pp. 

           Rakwichian, W., Physics of Wave. Utaradit Teachers College, 1980, 200 pp 

 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. โครงการเมอืงต้นแบบระบบสายสง่อัจฉรยิะ (Smart Grid system) ในพืน้ท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 แหลง่ทุน: การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (PEA) ประจ าป ี2558 

 2. โครงการสถานีผลิตไฟฟา้ในหน่วยงานราชการ (Campus Power) ด้วยระบบสมาร์ตกรดิ  

 แหลง่ทุน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน ประจ าป ี2558 

 3. โครงการการต่อยอดเทคโนโลยดี้านพลังงานทดแทน เพื่อจะน าไปใชไ้ด้จริงโดยการขยายผลของศูนย์

การเรียนรู้ (เชงิชุมชน/สังคม) 

 แหลง่ทุน: ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ (วช.) ประจ าป ี2558 

 4. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจ าลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ ามันใน

ชุมชนของกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) (เชงินโยบาย) 

 แหลง่ทุน: ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ (วช.) ประจ าป ี2558 

5. โครงการศกึษาวจิัยพัฒนาตน้แบบการบริการสายสง่เพื่อการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงจากพลังงาน

ทดแทน 

 แหลง่ทุน: กองทุนเพื่อสง่เสริมการอนุรักษพ์ลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจ าป ี2558 
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ประวัต ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 

ชื่อ-สกุล  ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานทีท่ างาน  สาขาวิชาพลังงานทดแทน วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยพะเยา 

   ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

ประวัตกิารศกึษา  พ.ศ. 2552 วท.ด.(พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   พ.ศ. 2544 วท.ม.(พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   พ.ศ. 2542 วท.บ.(ฟิสิกส)์ 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 รักษ์วเิชยีร และ ปฤษทัศว์ ศตีะปันย์, แบบจ าลอง

การกระจายอุณหภูมิและการเก็บสะสมพลังงานของระบบสะสมพลังงานความร้อนแบบคอนกรีต , การ

ประชุมวิชาการเครื่อขา่ยพลังงานแหง่ประเทศไทย คร้ังท่ี 5, 29 เมษายน-1พฤษภาคม 2552, ประเทศไทย 

วัชระ วงค์ปัญโญ, จิระวดี สุทธารัตน์, ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ และวัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร, การถ่ายเท

ความร้อนและการสะสมพลังงานความร้อนของคอนกรีตเพื่อใชส้ าหรับโรงไฟฟ้าแบบรางพาราโบลา, การ

ประชุมทางวิชาการนเรศวรวจิัย ครัง้ท่ี 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

ความร้อนอลูมิเนียมรูปตัวที, งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เกษตร วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี 2, วันท่ี 25 สิงหาคม 2553, ประเทศไทย 
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วัชระ วงค์ปัญโญ, ชนิดา ดิษเสถียร, การเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยติดครบีระบายความ

ร้อนอลูมิเนียม, การประชุมระดับชาติและนานาชาติ นเรศวรวิจัยคร้ังท่ี 6 “วิถีชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพยีง”, 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

โอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วในเคร่ืองกลั่นเมทานอลจากกลีเซอรีนดิบ , การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์

วจิัย ครัง้ท่ี 4 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร วันท่ี 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 เคร่ืองตะบันน้ าขนาด 1½", 

การประชุมวิชาการเครอืข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 8, วันท่ี 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555, จังหวัด

มหาสารคาม, ประเทศไทย 

วัชระ วงค์ปัญโญ, สันติ สร้อยเงิน, ประภาส รวมปะระ, แบบจ าลองและการทดสอบประสิทธิภาพการ

ท างานของเคร่ืองตะบันน้ าขนาด 1½”, Proceedings การประชุมทางวชิาการนเรศวรวิจัย ครัง้ท่ี 8, 28-29 

กรกฎาคม 2555, จังหวัดพษิณุโลก, ประเทศไทย 

วัชระ วงค์ปัญโญ, ประภาส รวมปะระ, นิยม โฮ่งสิทธ์ิ, สันติ สร้อยเงิน, การศึกษาความสัมพันธ์ของ

ขนาดและการจัดเรียงตัวอนุภาคในชั้นสารกึ่งตัวน าท่ีมีผลต่อเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง , 

Proceedings การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย คร้ังท่ี 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 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจกรว่มกับเตาชีวมวลและ 

                                การอบแห้งท่ีมีผลต่อคุณสมบัตดิ้านกายภาพและสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพของ 

                                ผลิตภัณฑส์มุนไพรเก๊กฮวยในโครงการหลวงสะโง๊ 

               แหลง่ทุน     งบประมาณจากส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

                               ประจ าปงีบประมาณ 2556 

 

          - ชื่อโครงการ โครงการหมูบ้่านตน้แบบเทคโนโลยพีลังงานทดแทนตูร้มควันถูกสุขลักษณะ 

               แหลง่ทุน     กระทรวงวทิยาศาสตร์ 2556 

 

       -ชื่อโครงการ โครงการการสร้างเครื่องปอกผิวมันฝร่ังและสร้างแก๊สชีวภาพจากเปลอืกมันฝร่ังเหลอื 

                               ท้ิงส าหรับบริษัท เต็มเต็ม ประเทศไทย จ ากัด 

               แหลง่ทุน     โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา “โครงการพัฒนาขีดความสามารถ 

                               ทางเทคโนโลยแีละวิจัยของผู้ประกอบการปีงบประมาณ 2556 

 -ชื่อโครงการ โครงการเมื องต้ นแบบระบบสายส่ งอั จฉ ริยะ  (Smart Grid system) ในพื้ น ท่ี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

     แหลง่ทุน การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (PEA) ประจ าป ี2558 

  

 - ชื่อโครงการ  โครงการสถานีผลิตไฟฟา้ในหน่วยงานราชการ (Campus Power) ด้วยระบบ 

สมาร์ตกรดิ  

  แหลง่ทุน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน ประจ าป ี2558 

  

 - ชื่อโครงการ การต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อจะน าไปใช้ได้จริงโดยการขยายผล

ของศูนย์การเรียนรู้ 

แหลง่ทุน ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ (วช.) ประจ าป ี2558 

 

- ชื่อโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจ าลองของต้นแบบการจัดการปาล์ม

น้ ามันในชุมชนของกลุม่จังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) (เชงินโยบาย) 

แหลง่ทุน ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าป ี2558 

 

- ชื่อโครงการ การศึกษาวิจัยพัฒนาต้นแบบการบริการสายสง่เพื่อการซื้อขายไฟฟา้โดยตรงจาก

พลังงานทดแทน 

 แหลง่ทุน   กองทุนเพื่อสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ประจ าป ี2558 
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ประวัต ิ

ดร.บุญวัฒน์ วิจารณพ์ล 

ชื่อ-สกุล  ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

สถานที่ท างาน  สาขาวิชาพลังงานทดแทน วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยพะเยา 

   ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

ประวัตกิารศึกษา  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 
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3. ทุนวิจัยในปัจจุบัน 

 1. โครงการเมอืงต้นแบบระบบสายสง่อัจฉรยิะ (Smart Grid system) ในพืน้ท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 แหลง่ทุน: การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (PEA) ประจ าป ี2558 

 2. โครงการสถานีผลิตไฟฟา้ในหน่วยงานราชการ (Campus Power) ด้วยระบบสมาร์ตกรดิ  

 แหลง่ทุน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน ประจ าป ี2558 

 3. โครงการการต่อยอดเทคโนโลยดี้านพลังงานทดแทน เพื่อจะน าไปใชไ้ด้จริงโดยการขยายผลของศูนย์

การเรียนรู้ (เชงิชุมชน/สังคม) 

 แหล่งทุน: ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ (วช.) ประจ าป ี2558 

 4. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจ าลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ ามันใน

ชุมชนของกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) (เชงินโยบาย) 

 แหลง่ทุน: ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ (วช.) ประจ าป ี2558 

5. โครงการศกึษาวจิัยพัฒนาตน้แบบการบริการสายสง่เพื่อการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงจากพลังงาน

ทดแทน 

 แหลง่ทุน: กองทุนเพื่อสง่เสริมการอนุรักษพ์ลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจ าป ี2558 
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