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  ให้ปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานและนวัตกรรม)  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

          6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

   ครัง้ที ่6/2563 วันที ่30 กันยายน 2563 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครัง้ที ่12/2563 วันที ่6 พฤศจิกายน 2563 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร     

ในการประชุม ครัง้ที่ 4/2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  

   ครัง้ที ่1/2564  วันที่ 23 มกราคม 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
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 8.2  นักวิชาการพลังงานในหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

 8.3  ที่ปรกึษาดา้นพลังงานและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการพลังงาน 

 8.4  นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบพลังงาน 

 8.5 นักวิเคราะห์และวางแผนดา้นนโยบายพลังงาน 

 8.6  ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบดา้นพลังงาน 

 8.7  ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน 
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9. ชื่อ - นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันส าเร็จการศึกษา ปี 

1 นางสาวฉัตรแก้ว ชัยลือชา 34109003XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemical Engineering and Analytical 

Science 

เคมี 

เคมี 

The University of Manchester,  

United Kingdom 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 

 

2547 

2544 
2 นายนพรัตน์ สุริยะไชย 156010012XXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2561 

 

2556 

 

2554 
3 นายสุรัตน์ เศษโพธ์ิ  36703001XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมพลังงาน 

ฟิสิกส์ประยุกต ์

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559 

2550 

2546 
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10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเนน้การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คือยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 5 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของ

การพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายส าคัญคือ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ในขณะเดียวกันแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับบที่ 12 ชีป้ระเด็นการพัฒนาพลังงานโดยลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ัน

สุดท้าย เมื่อพิจารณานโยบายของกระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ       

ที่ให้ความส าคัญใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นความมั่นคงทางพลังงาน (Security) มีปริมาณพลังงาน

ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม (2) ด้านเศรษฐกิจ 

(Economy) ค านึงถึงต้นทุนพลังงานที่เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศในระยะยาว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ  (3) ด้านสิ่งแวดล้อม 

(Ecology) เพ่ิมสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยี

ประสิทธิภาพสูง เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีกทัง้มีแนวนโยบาย Energy 4.0 อันแสดง

ให้เห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานโดยน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาเพ่ิม

ศักยภาพการใช้พลังงานในประเทศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 ที่จะเป็นการยกระดับการใช้

พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

การใช้พลังงานส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

(Climate Change) กระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตรวมถึงคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรม อันจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความเข้าใจ

และสามารถออกแบบระบบพลังงาน เพ่ือจัดการพลังงานละสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการได้ ตลอดจน

สามารถพัฒนานวัตกรรมพลังงานเพ่ือตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาตามบริบทของชุมชนน้ัน ๆ ได้อย่าง

สอดคล้องกับบริบทความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม โดยต้องความค านึงถึงสภาพสังคมและ

สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะมีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของตนเอง ชุมชน และ

สังคมรอบดา้น 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ร่วมระดมความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรใน

สาขาที่เกี่ยวข้องทางพลังงาน ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษา พลังงานจังหวัด และจาก

ภาคเอกชน โดยพิจารณาสถานการณ์พลังงาน แผน ตลอดจนนโยบาย ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงาน มุ่งเน้นให้มีความสามารถ ความรู้ความเข้าใจและเช่ียวชาญใน

การบรหิารจัดการพลังงานให้มปีระสิทธิภาพ เพ่ือลดผลกระทบจากการใช้พลังงานตามสถานการณ์จาก

หลายมิติในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ียังมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานต่างๆ เพ่ือให้เกิด

เป็นนวัตกรรมทางด้านพลังงาน เพ่ือลดการใช้พลังงานโดยรวม ตลอดจนเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานสะอาดและส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนต่ า ซึ่งก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดย

ผ่านการเรียนการสอนให้นิสิตมีจิตส านึกในการพัฒนาองค์ความรู้เคียงคู่กับการรับใช้สังคม  ตาม

ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นแหลง่สร้างปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  

        12.2  ความเกี่ยวพันกับพันธกจิของสถาบัน 

12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

สอดคล้องกับพันธกิจด้านผลิตดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาทางพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสามารถที่จะคิดค้น ประดิษฐ์สิงใหม่ๆ โดยอาศัยการพัฒนา

เทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของตัวเอง ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม และมีจติส านึกในการท างานเพ่ือรับใช้สังคมในทุกระดับองค์กร  

12.2.2 ด้านการวิจัย 

 มุ่งเ น้นให้ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม มีการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนจัด

การพลังงาน และนวัตกรรมพลังงานไปแก้ปัญหาในชุมชน เป็นการวิจัยพืน้ฐานและควบคู่ไปกับการวิจัย

ประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพขั้นสูง น าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง 
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12.2.3 ด้านบริการวิชาการ 

 การบริหารจัดการหลักสูตรจ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือช่วยในการสร้างจุดแข็งของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งน้ีมี

การสอดแทรกกิจกรรมบริการวิชาการภายในหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้าน

พลังงาน 

12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การบริหารจัดการหลักสูตรมีกิจกรรมเสริมเพ่ือการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

                  ไมม่ ี

 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   ไมม่ ี

 13.3  การบรหิารจัดการ 

                 ไมม่ ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคญัและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร   

    “ค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการพลังงานหรือสร้างนวัตกรรม

พลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 

  1.2 ความส าคัญของหลักสูตร   

ราคาพลังงานได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งค่าครองชีพของประชาชน 

รวมไปจนถึงสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เน่ืองจากการพ่ึงพาอาศัยการน าเข้าพลังงานจาก

ต่างประเทศเป็นเสียส่วนใหญ่ ไม่สามารถผลิตหรือพ่ึงพาพลังงานในท้องถิ่นได้ เป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาและการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน จากสภาพปัญหาดังกล่าว รัฐบาลมีส่งเสริมให้มีการใช้

พลังงานหมุนเวียนในลักษณะการกระจายศูนย์การจัดการพลังงานในระดับชุมชน ให้เกิดความมั่นคงและ

มีประสทิธิภาพในทุกภาคสว่นไปพร้อม ๆ กัน การกระจายศูนย์การผลิตและจัดการพลังงานในชุมชนจะ

เข้ามามีบทบาทอย่างมากในอนาคต การขับเคลื่อนดังกล่าวตอ้งอาศัยความรูเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม และ

ต้องใช้ความรู้หลายด้านบูรณาการเข้าด้วยกัน ดังน้ัน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทั้ง

ในดา้นเทคโนโลยี วิศวกรรม การจัดการพลังงาน ตลอดจนการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางพลังงาน

จึงมีความส าคัญอย่างมาก ดังน้ัน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นปัญหา

ดังกล่าว จึงมคีวามมุ่งมั่นที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม ให้สามารถ

ใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและรับใช้

สังคม เสริมสร้างศักยภาพและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อไป 

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 เพ่ือผลิตนักวิจัยที่สามารถค้นคว้าหาแนวทางสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านบริหารจัดการ

หรือสร้างนวัตกรรมพลังงาน  

1.3.2  เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านบริหารจัดการหรือนวัตกรรมใน

การแก้ปัญหาพลังงานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

1.3.3  เพ่ือผลิตบุคลากรที่บูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการพลังงานและนวัตกรรมร่วมกับ

สิ่งแวดล้อม มุ่งเนน้การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

 

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

2. 1.  ปรับปรุ งหลักสูตรใ ห้มี

ความทันสมัย สอดคล้อง

กั บ ค ว ามก้ า ว หน้ า ท า ง

วิศวกรรมพลังงาน และมี

มาตรฐานในระดับสากล 

หรืออย่างน้อยไม่ต่ ากว่าที่ 

สกอ. ก าหนด 

1. ติ ดตามปร ะ เ มิ นหลั กสู ต ร อ ย่ า ง

สม่ าเสมอ 

2. พัฒนาหลักสูตรให้ไดต้ามมาตรฐาน 

สากล 

3. เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน

มามีสว่นร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

4. มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อสนับสนุนทั้งในด้านการ

เรียนการสอนและงานวิจัย 

1. มีการประเมินหลักสูตรตามกลไก AUN 

QA ทุกปีการศึกษา 

2. มี เอกสาร มคอ .2 และ มคอ.7 ที่

สมบูรณ์ 

3. ค าส่ังแต่งตัง้กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

4. มีสถานที่ท างานวิจัยที่ เอื้อต่อการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย

อย่างนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

6. จ านวนหน่ ว ย งานที่ เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น

เครือข่ายไม่น้อยกว่า 1 หนว่ยงาน 

 

2. 2  พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ

กระบวนการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย รวมถึง

ปัจจัยที่สนับสนุนระบบการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

1.  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ

ผลิตดุษฎีบัณฑิตโดย 

1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการ

วิจัย 

1.2 มีระบบสารสนเทศ ระบบสืบค้น

ขอ้มูลเพื่อการสนับสนุนการวิจัย 

1.3 ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง

ห้องปฏิบัติการให้สามารถรองรับ

งานวิ จั ย เพื่ อสร้ า งนวั ตกร รม

พลังงาน 

1.4 จัดสรรพื้นที่ภายในคณะ เพื่อเป็น

แหลง่แลกเปลี่ยนความรู้ให้นิสิต 

1.5 เน้นการเรียนการสอนที่มีผู้เรียน

เป็นหลัก มีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเชิงวิชาการระหว่างนสิติ  

 

1. มีเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5               

ที่สมบูรณ ์

2. ปริมาณการใช้งานฐานข้อมูลทาง

วิชาการ และ E-journal (จ านวนครั้ง) 

3. สัดส่วนงบประมาณเพื่อการพัฒนา

ห้องสมุดและห้องปฏิบัตกิาร 

4. มีสถานที่ท างานวิจัยที่ เอื้อต่อการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5. การประชุมกลุ่มวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้และรายงานความก้าวหน้า

)จ านวนครั้ง(  
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แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

 2. พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่ ดุษฎี

บัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนา

ทักษะด้านงานวิจัย 

2.1 ส่ง เสริมและสนับสนุนใ ห้ดุษฎี

บั ณ ฑิ ต เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า นท า ง

วิชาการในวารสาร และ/หรือในที่

ประชุมวิชาการ 

2.2 จัดให้มีระบบสนับสนุนการพัฒนา

ในด้านภาษาต่างประเทศอย่าง

จริงจัง 

 2.3    มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   

         จากภายนอกมาบรรยายอย่าง 

         สม่ าเสมอ 

 2.4   ส่งเสริมการท าวจิัยเพื่อ     

         แก้ปัญหาของชุมชน   

 

 

 

 

6. ร้อยละของบทความทางวิชาการที่มี

ก า รตี พิ มพ์ เ ผ ยแพร่ต าม เกณฑ์ที่

มหาวทิยาลัยก าหนด 

 

7. นิ สิ ต มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด้ า น

ภาษาอังกฤษเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ

มหาวทิยาลัย 

8. เอกสารการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

9. เอกสารการท าวจิัยในชุมชน 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

และประสบการณเ์พียงพอ

เพื่อการพัฒนาประสิทธภิาพ

การสอนและการวิจัย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้า

ร่วมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ /

นานาชาติ 

2. มีการจัดให้มีโครงการเพื่พัฒนา  การ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย เพิ่ม

ทักษะและประสบการณ์แกค่ณาจารย์ 

และบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3. คณาจารย์มีการประเมินผลการสอน

ที่ เอื้อต่อระบบ PDCA เพื่อปรับปรุง

ประสิทธภิาพการสอนด้วยตนเอง 

1. ร้อยละของบทความทางวิชาการที่มี

การตพีิมพ์เผยแพร่ 

2. จ านวนเงนิงบประมาณที่จัดสรร 

3. จ านวนครั้งต่อปีของการจัดโครงการ

แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 

4. สัดส่วนเงินงบประมาณที่ใช้สนับสนุน

โครงการ 

5. เอกสารการจัดท าแผนการพัฒนา/

ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์การสอนจากผลการประเมิน

การด าเนนิงานในเอกสาร มคอ.7 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ1 

ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน 

   ไมม่ ี

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมม่ ี

2. การด าเนนิการหลักสูตร 

  2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน  

ภาคการศึกษาต้น  เดอืน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดอืน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1. มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดหรือตาม

ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และ 

  - แบบ 1.1 และ 2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรางศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือ

ส าเร็จการศึกษาปรญิญาตรีสาขาอื่นโดยมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องไมน้่อยกว่า 2 ป ี

  - แบบ 2.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก (ผลการศึกษาสะสมเฉลี่ย ไม่ ต่ ากว่า 3.00 ) จาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรางศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

 2.2.2. เป็นผูท้ี่มีสุขภาพร่างกายไมเ่ป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 

 2.2.3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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 2.2.4. ไม่เคยถูกตัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติ 

 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2562 

  2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเข้า 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องบางสาขาวิชามีพืน้ฐานความรู้ไม่ครอบคลุมและ

สอดคลอ้งกับสาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนสิิตในข้อ 2.3 

ให้นิสิตเข้าร่วมอบรมพ้ืนฐานด้านพลังงานเพ่ิมเตมิ 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 แบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนสิิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

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   5 5 5 
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2.5.2 แบบ 2.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนสิิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

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   5 5 5 

2.5.3 แบบ 2.2 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนสิิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ช้ันปีที่ 2  2 2 2 2 

ช้ันปีที่ 3 

ช้ันปีที่ 4 

 

 

 

 

2 2 

2 

2 

2 

รวม 2 4 6 8 8 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   2 2 2 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ 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      

5. ค่าใช้จา่ยต่อหัวตอ่ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

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

  2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบชัน้เรียน  

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นส่ือหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning) 

   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

   อื่น ๆ (ระบุ) 

  2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2561 

และ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  



15 

 

 

  
  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1 หลักสูตร   

  3.1.1 จ านวนหน่วยกติ  

   รวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต 

                       รวมตลอดหลักสูตร แบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต 

   รวมตลอดหลักสูตร แบบ 2.2 จ านวนไม่น้อยกว่า 72(3) หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

2.2 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

2.2 

1. งานรายวิชา  12  24  12 24 

   หมวดวิชาเฉพาะ       

    1.1 กลุ่มวิชาบังคับ     6 12 

    1.2 กลุ่มวิชาเลอืก     6 12 

2. วิทยานพินธ์ 48  36  48 48 36 48 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    3 3 3 

รวม  (หนว่ยกติ)   ไม่น้อยกว่า 48  48 72 48(3) 48(3) 72(3) 

หมายเหตุ   ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ(ดูตามประกาศภาคผนวก) ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

3.1.3.1 แบบ 1.1 

                            1) วิทยานิพนธ์                                             จ านวน 48 หน่วยกิต 

295892  วิทยานิพนธ์         48 หน่วยกิต 

  Dissertation     

                            2) รายวิชาบังคับไมนั่บหน่วยกิต                            จ านวน  3  หน่วยกิต 

295803   สัมมนา 1        1(0-3-2) 

  Seminar I  

295804  สัมมนา 2        1(0-3-2) 

  Seminar II  

295805  สัมมนา 3        1(0-3-2) 

  Seminar III  

  3.1.3.2 แบบ 2.1 

       1) หมวดวิชาเฉพาะ                       จ านวนไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต 

                            กลุ่มวิชาบังคับ                                         จ านวน 6 หน่วยกิต 

295801  นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน     3(2-3-6) 

  Innovation and Energy Management  

295802   ระเบียบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขัน้สูง   3(2-3-6) 

   Advanced Research Methodology in Science and Technology 

 

                           กลุ่มวิชาเลอืก                                       จ านวน        6 หน่วยกิต 

   ให้เลอืกเรยีนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

295811  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ    3(2-3-6) 

  Integrated energy and environmental management  

295812  การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสู่นวัตกรรมสมัยใหม่   3(2-3-6) 

  Energy Technology Development toward Modern Innovation  

295813  หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 3(2-3-6) 

  Special Topic in Energy Management and Innovation  

    

   2) วิทยานิพนธ์ จ านวน     36 หน่วยกิต 

295891  วิทยานิพนธ์                36 หน่วยกิต 

  Dissertation   
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   3) รายวิชาบังคับไมนั่บหน่วยกิต จ านวน     3 หน่วยกิต 

295803   สัมมนา 1        1(0-3-2) 

  Seminar I  

295804  สัมมนา 2        1(0-3-2) 

  Seminar II  

295805  สัมมนา 3        1(0-3-2) 

  Seminar III  

   

  3.1.3.3 แบบ 2.2 

       1) หมวดวิชาเฉพาะ                       จ านวนไม่น้อยกว่า    24  หน่วยกิต 

                            กลุ่มวิชาบังคับ                                         จ านวน 12 หน่วยกิต 

295702   ระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน     3(2-2-5) 

   Current Energy Management Systems   

295703   การประเมินวัฏจักรชีวิตในระบบพลังงาน    3(2-2-5) 

  Life Cycle Assessment in Energy System 

295801  นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน     3(2-3-6) 

  Innovation and Energy Management  

295802   ระเบียบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขัน้สูง   3(2-3-6) 

   Advanced Research Methodology in Science and Technology 

  

                           กลุ่มวิชาเลอืก                                       จ านวน        12 หน่วยกิต 

   ให้เลอืกเรยีนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

295711   สมาร์ตกริดเทคโนโลยี        3(2-2-5) 

  Smart Grid Technology 

295712  ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอนาคต     3(2-2-5)

  Future Electrical Energy Storage Systems  

295714  การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวล   3(2-2-5) 

  Design and Applications of Biomass Energy System   

295715  ธุรกิจพลังงานและการพัฒนาผู้ประกอบการ       3(2-2-5) 

  Energy Business and Entrepreneur Development  
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295721  การวิเคราะห์นโยบายพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม    3(2-2-5) 

  Energy and Environmental Policy Analysis  

295811  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ    3(2-3-6) 

  Integrated energy and environmental management  

295812  การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสู่นวัตกรรมสมัยใหม่   3(2-3-6) 

  Energy Technology Development toward Modern Innovation  

295813  หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 3(2-3-6) 

  Special Topic in Energy Management and Innovation  

    

   2) วิทยานิพนธ์ จ านวน     48 หน่วยกิต 

295892  วิทยานิพนธ์                48 หน่วยกิต 

  Dissertation   

 

   3) รายวิชาบังคับไมนั่บหน่วยกิต จ านวน     3 หน่วยกิต 

295803   สัมมนา 1        1(0-3-2) 

  Seminar I  

295804  สัมมนา 2        1(0-3-2) 

  Seminar II  

295805  สัมมนา 3        1(0-3-2) 

  Seminar III  
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 3.1.4 แผนการศกึษา  

3.1.4.1 แบบ 1.1 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

295803  สัมมนา 1                 1(0-3-2) 

  Seminar I                 (ไม่นับหน่วยกิต) 

295892  วิทยานิพนธ์              8 หน่วยกิต 

  Dissertation 

    รวม                8(1) หน่วยกิต 

 

      ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาปลาย 

295892  วิทยานิพนธ์    8 หน่วยกิต 

  Dissertation  

 รวม 8 หน่วยกิต 
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  ชั้นปีที่  2   

ภาคการศึกษาต้น 

295804  สัมมนา 2               1(0-3-2) 

  Seminar II          (ไม่นับหน่วยกิต) 

295892   วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 

  Dissertation  

     รวม                 8(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาปลาย 

295892   วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

  Dissertation 

 รวม 8 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3   

ภาคการศึกษาต้น 

295805 สัมมนา 3             1(0-3-2) 

  Seminar III                   (ไม่นับหน่วยกิต) 

295892 วิทยานิพนธ์             8 หน่วยกิต 

  Dissertation 

     รวม     8(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาปลาย 

295892 วิทยานิพนธ์          8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

     รวม       8 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แบบ 2.1 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

295801  นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน 3(2-3-6) 

  Innovation and Energy Management  

295802 ระเบียบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขัน้สูง      3(2-3-6) 

  Advanced Research Methodology in Science and Technology 

295803 สัมมนา 1           1(0-3-2) 

  Seminar I                  (ไม่นับหน่วยกิต) 

     รวม               6(1) หนว่ยกติ 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx    วิชาเอกเลอืก               3(2-3-6) 

  Major Elective 

xxxxxx   วิชาเอกเลอืก               3(2-3-6) 

  Major Elective 

       รวม       6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

295804 สัมมนา 2           1(0-3-2) 

  Seminar II                 (ไม่นับหน่วยกิต) 

295891 วิทยานิพนธ์          9 หน่วยกิต 

  Dissertation 

     รวม      9(1) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  2   

ภาคการศึกษาปลาย 

295891 วิทยานิพนธ์          9 หน่วยกิต 

  Dissertation 

     รวม       9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

295805 สัมมนา 3           1(0-3-1) 

  Seminar III        (ไม่นับหน่วยกิต) 

295891 วิทยานิพนธ์          9 หน่วยกิต 

  Dissertation  

     รวม      9(1) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  3   

ภาคการศึกษาปลาย 

295891 วิทยานิพนธ์          9 หน่วยกิต 

  Dissertation  

        รวม       9 หน่วยกิต 
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3.1.4.3 แบบ 2.2 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

295702   ระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน 3(2-2-5) 

   Current Energy Management Systems   

295703   การประเมินวัฏจักรชีวิตในระบบพลังงาน 3(2-2-5) 

  Life Cycle Assessment in Energy System 

295801  นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน 3(2-3-6) 

     รวม               9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาปลาย 

295802   ระเบียบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขัน้สูง 3(2-3-6) 

   Advanced Research Methodology in Science and Technology 

295xxx วิชาเอกเลอืก               3(x-x-x) 

 Major Elective 

295xxx วิชาเอกเลอืก               3(x-x-x) 

 Major Elective 

295xxx วิชาเอกเลอืก               3(x-x-x) 

 Major Elective 

       รวม       12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

295803  สัมมนา 1                 1(0-3-2) 

  Seminar I                 (ไม่นับหน่วยกิต) 

295xxx วิชาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 Major Elective 

295892  วิทยานิพนธ์              8 หน่วยกิต 

  Dissertation 

    รวม                11(1) หนว่ยกติ 

 

      ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาปลาย 

295892  วิทยานิพนธ์    8 หน่วยกิต 

  Dissertation  

 รวม 8 หน่วยกิต 
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  ชั้นปีที่  3   

ภาคการศึกษาต้น 

295804  สัมมนา 2               1(0-3-2) 

  Seminar II          (ไม่นับหน่วยกิต) 

295892   วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 

  Dissertation  

     รวม                 8(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาปลาย 

295892   วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

  Dissertation 

 รวม 8 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4   

ภาคการศึกษาต้น 

295805 สัมมนา 3             1(0-3-2) 

  Seminar III                   (ไม่นับหน่วยกิต) 

295892 วิทยานิพนธ์             8 หน่วยกิต 

  Dissertation 

     รวม     8(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาปลาย 

295892 วิทยานิพนธ์          8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

     รวม       8 หน่วยกิต 
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    3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

295702 ระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน 3(2-2-5) 

 Current Energy Management Systems  

 การวิเคราะห์การใช้พลังงานในปัจจุบัน เศรษฐศาสตร์พลังงาน กฏหมายเกี่ยวกับการจัด

การพลังงาน นโยบายการจัดการพลังงาน หลักการออกแบบระบบการจัดการพลังงาน  การจัดท า

แผนการอนุรักษ์พลังงาน การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้แผน การวิเคราะห์แผนการจัด

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 การประเมินวัฏจักรชวีิตของระบบพลังงาน 3(2-2-5) 

 Life Cycle Assessment of Energy Systems 

สถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของระบบพลังงานตามหลักการ

ประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และองค์กร การออกแบบระบบพลังงาน

เพ่ือลดก๊าซเรอืนกระจก 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 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า แหลง่เชือ้เพลงิ ความ

ต้องการไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์และ

แบบกระจายศูนย์ ระบบสายสง่แบบดั้งเดิมและแบบสมาร์ตกริด การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารบรหิารจัดการสายสง่ไฟฟ้า การออกแบบบ้านอัจฉริยะ สถานอีัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ระบบ

การซือ้ขายไฟฟ้า  
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 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 ตัวเก็บประจุย่ิงยวดและกราฟีน การประยุกตใชระบบกักเก็บ

พลงังานไฟฟ้าในการเก็บเกี่ยวพลังงาน แบตเตอร่ี เซลลเ์ชือ้เพลงิ การออกแบบและควบคุมระบบกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้าในระบบไมโครกริด ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 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    

ศักยภาพของวัตถุดิบเชือ้เพลงิชีวมวล การวิเคราะห์สมบัตชีิวมวล การออกแบบเทคโนโลยี

การเปลี่ยนรูปชีวมวลเพ่ือการผลิตพลังงาน การเผาไหม้ แก๊สซิฟิเคช่ัน ไพโรไลซิส ไบโอดีเซล ก๊าซ

ชีวภาพ เอทานอล การประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์ ผลติพลังงานความร้อน และผลติไฟฟ้า ความเหมาะสม

เชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลติและใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล 

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 
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295715 ธุรกิจพลังงานและการพัฒนาผู้ประกอบการ                                 3(2-2-5) 

                Energy Business and Entrepreneur Development 

 การพัฒนาธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการซื้อขายพลังงาน การขึ้นทะเบียนกิจการพลังงาน การ

วิเคราะห์โอกาสส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์  

กลยุทธ์ของแผนการตลาด การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและการบริการ หลักการใน

การบริหารงานคุณภาพและผลผลิตในองค์กร กฎหมายที่ เกี่ยวกับธุรกิจพลังงานและการเป็น

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  

 ความส าคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานของระบบวิศวกรรม

พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้อง แนวโน้มการแข่งขันดา้นพลังงานของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 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 
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295801 นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน      3(2-3-6) 

Innovation and Energy Management 

เทคโนโลยีการจัดการพลังงานสมัยใหม่ นวัตกรรมพลังงานในโลกยุคปัจจุบัน นวัตกรรม

พลังงานเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการจัดการพลังงาน การวิเคราะห์

และวางแผนพลังงานผ่านระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการพลังงานและนวัตกรรมด้วยระบบ

อินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง นวัติกรรมอัจฉริยะส าหรับการจัดการพลังงาน ความย่ังยืนทางพลังงานใน

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

ส าเร็จรูปในการจัดการเอกสารอ้างอิง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบแนวความคิด  

การวางแผนการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ซอฟต์แวร์ทางสถิติส าหรับการออกแบบการ

ทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ  

เทคนิคการน าเสนองานวิจัย 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

ควบคุมการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วม

อย่างย่ังยืน  

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 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการจัดการพลังงานในยุคปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค

ส าหรับการจัดการพลังงานในปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาทางพลังงานของโครงการและพ้ืนที่   

วิธีออกแบบความคิดเพ่ือสร้างสรรนวัตกรรม การประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะในการจัดการปัญหา

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 หัวข้อพเิศษทางการจัดการพลังงานและนวัตกรรม                         3(2-3-6) 

Special Topics in Energy Management and Innovation  

หัวข้อพิเศษที่ไดรั้บความสนใจในปัจจุบัน หรือได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาใหม่ หรือ

เพ่ิงค้นพบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานและนวัตกรรม  
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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 การน าเสนอ

บทความอย่างมีประสทิธิภาพในหัวข้อที่สนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาที่เรยีน 

 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 

 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปรายองค์ความรู้จากวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติในหัวข้อที่สนใจหรือสอดคล้องกับการท าวิทยานิพนธ์ทางด้านการจัด

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 

 การน าเสนอหัวข้องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ทางการจัด

การพลังงานและนวัตกรรม ภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่รับผิดชอบ  

 Oral presentation in English on selected topics to support dissertation in energy 

management and innovation under supervision of academic supervisors 
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295891 วิทยานพินธ์ 36  หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การทดลอง การค้นคว้า การวิเคราะห์และสรุปผลวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน

หัวข้อดา้นการจัดการพลังงานและนวัตกรรม  

 Experimentation, investigation, analysis and drawing research conclusion, promoting 

to new concepts of knowledge in energy management and innovation topics 

295892 วิทยานพินธ์ 48  หน่วยกิต 

  Dissertation 

 การทดลอง การค้นคว้า การตีความ การสรุปและวิพากษ์ผลการค้นคว้าวิจัย การ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อดา้นการจัดการพลังงานและนวัตกรรม การจัดท าวิทยานิพนธ์มาตรฐาน

ระดับนานาชาตทิางด้านพลังงาน   

 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.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 

  2.1 เลข 7   หมายถึง   รายวิชาในระดับปรญิญาโท 

  2.2 เลข 8    หมายถึง   รายวิชาในระดับปรญิญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0   หมายถึง   หมวดวิชาเฉพาะดา้น เอกบังคับ 

  3.2 เลข 1   หมายถึง   หมวดวิชาเฉพาะดา้น วิชาเอกเลอืก 

  3.3 เลข 9   หมายถึง   หมวดวิชาวิทยานพินธ์ 

 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 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี 

1 นายวัชระ วงค์ปัญโญ 36409003XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ) 

พลังงานทดแทน 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2544 

2542 

2 นายศักดิ์สิทธ์ิ อ่ิมแมน 34611000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

     

  วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

 

2552 

2549 

3 นายสิทธิชัย พิมลศรี 37301006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

 วศ.ม. 

 วศ.บ. 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

 

2543 

2537 

4 นางสาวฉัตรแก้ว ชัยลือชา* 34109003XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemical Engineering and Analytical Science 

 

เคมี 

เคมี 

The University of Manchester,  

United Kingdom 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 

 

2547 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี 

5 นายนพรัตน์ สุริยะไชย* 

 

 

156010012XXXX อาจารย์   ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

เทคโนโลยกีารและจัดการพลังงาน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

2561 

 

2556 

 

2554 

6 นายบุญวัฒน์ วิจารณ์พล 36501001XXXXX อาจารย์ 

 

Ph.D. 

 

M.Agr. 

 

วศ.บ. 

Agricultural and Environmental Engineering 

 

Environmental and Agricultural Engineering 

 

วิศวกรรมเครื่องกล 

Tokyo University of Agriculture and 

Technology, Japan  

Tokyo University of Agriculture and 

Technology, Japan 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 

 

2550 

 

2546 

7 นายปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ 15599000XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมพลังงาน 

วิศวกรรมพลังงาน 

วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2561 

2553 

2550 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

8 นายศตวรรษ ทนารัตน์ 35012005XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2561 

2548 

2544 

9 นายสุรัตน์ เศษโพธ์ิ*  36703001XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมพลังงาน 

ฟิสิกส์ประยุกต ์

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559 

2550 

2546 

 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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3.2.2 อาจารย์พเิศษ        

   

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ปีที่จบ 

1 นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ศาสตราจารย์ D.Eng 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ 

Energy Technology, Asian Institute of 

Technology, Thailand 

วิศวกรรมเครื่องกล, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วิศวกรรมเครื่องกล, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2530 

 

2521 

 

2519 

2 นายยศธนา  คุณาทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

M.S. 

 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering, 

University of Colorado, Boulder, USA 

Mechanical Engineering,  

University of Colorado, Boulder, USA 

วิศวกรรมเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2545 

 

2539 

 

2535 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

  ไมม่ ี

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าการวิทยานพินธ์  

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

  แบบ 1.1 

  มีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 

ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ

ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรอืวิชาชีพต่าง ๆ   

  แบบ 2.1 

  มีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพใน

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ 

พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ต่าง ๆ 

  แบบ 2.2 

  มีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงใน

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ 

พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานพินธ์ และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรอืวิชาชีพต่าง ๆ   

 5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง 

วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการและ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อยา่งย่ังยืน 
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  5.3 ช่วงเวลา 

  แบบ 1.1 เร่ิมท าวิทยานพินธ์ต้ังแต่ภาคการศึกษา 1 ช้ันปีที่ 1 

  แบบ 2.1 เร่ิมท าวิทยานพินธ์ต้ังแต่ภาคการศึกษา 2 ช้ันปีที่ 1 

  แบบ 2.2 เร่ิมท าวิทยานพินธ์ต้ังแต่ภาคการศึกษา 1 ช้ันปีที่ 2 

  5.4 จ านวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

      5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1  นิสิตเลอืกประเด็นที่สนใจ และขอค าปรกึษากับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญดา้นน้ัน ๆ 

5.5.2  อาจารย์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่สนใจในประเด็นวิจัยที่ตรงกัน 

5.5.3  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการด าเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม

กระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

5.5.4  นิสิตน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบโครงร่าง 

5.5.5  อาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตเขียนผลงานเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 

เร่ือง  

5.5.6  นิสิตสอบปากเปลา่ขั้นสุดท้ายกับคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแตง่ต้ัง 

      5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1  อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนงานของ

วิทยานิพนธ์ 

5.6.2  คณะกรรมการสอบโครงร่างประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์  

5.6.3  อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตประเมินผลการเรียนรู้ในการท าวิจัยร่วมกัน 

5.6.4  อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัยของนิสิต และประเมินผลการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

 5.6.5 คณะกรรมการสอบประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4   ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรอืกจิกรรมของนสิิต 

1. มีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีและทัน

ต่อสถานการณ์ 

1. นิสิตทุกคนต้องได้เรียนรายวิชานวัตกรรมพลังงาน

อัจฉริยะและวิชาสัมมนาเพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ใหม่

และเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสถานการณ์ 

2.จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชากับงานวิจัย และมี

กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้วิทยากรให้ความรู้

เพ่ิมเติมให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่ และสามารถ

ปฏิบัตไิด้จริง 

2. มกีระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการ

จัดการและบูรณาการองค์ความรูไ้ด้อยา่ง

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  

1. บูรณาการการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 

ในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร 

และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชน ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. มีกิจกรรมให้นิสิตได้ลงพื้นที่ในชุมชน ให้ทราบถึง

ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขปัญหาทางด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. สามารถพัฒนาองค์ความรูไ้ปสร้าง

นวัตกรรมได้ 

1. มีการเรียนรายวิชาการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสู่

นวัตกรรมสมัยใหม่ ให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ใน

การรสร้างนวัตกรรมใหม่ 

2. จัดกิจกรรมการดูงานที่เปิดโลกทัศน์ความก้าวหน้า

ทางนวัตกรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 

ๆ ขององค์กรและสังคมคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดงีาม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสยีสละ ซื่อสัตย์สุจริต และ

ปลูกฝังให้นิสิตเคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎระเบียบของสังคม 

(2) สอดแทรกการเรียนการสอนการอภิปรายในประเด็นปัญหาด้านพลังงาน แนว

ทางแก้ไขปัญหาตามหลักเหตุผลอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 

(3) เน้นให้นิสิตเขียนรายการอ้างอิงอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีความซื่อสัตย์และ

รับผิดชอบตอ่ผลงานวิจัย และเป็นกลางทางดา้นวิชาการ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร โดย

ผู้สอน เพ่ือนนิสิต และตนเอง  

(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข 

2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรยีนรู้ด้านความรู ้

(1) มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในองค์ความรู้ที่เป็นแก่น ในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

(4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาทั้งใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู ้

(1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ

ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจรงิ เน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

(2) กระตุ้นให้เกิดการเช่ือมโยงของความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายาม

ช้ีให้เห็นความสัมพันธุ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจหรือน าไปประยุกต์ใช้ 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง 

(3) จัดให้มกีารเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรอืเชิญผู้เช่ียวชาญ ที่

มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 

(4) สง่เสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและ

นอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง  ๆ รู้จักวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้  

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผู้เรียน 

เพ่ือนนิสิต เช่น การประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า การอภิปรายผลงานทางวิชาการ การประเมินการ

น าเสนอผลงาน การประเภินการอภิปรายและสัมมนา การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา การ

ประเมนิการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้างานวิจัย  

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี

เพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่อยา่งสร้างสรรค์ 

(3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ

และด าเนนิการวิจัย 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ 

แก้ปัญหา คิดอยา่งมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ดว้ยตนเองและในกลุ่ม  ในสถานการณท์ั่วไป

และสถานการณฉ์ุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธกีารจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็น

กลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้
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สถานการณ์จ าลอง อภิปรายปัญหาทางด้านพลังงานชุมชน การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และการท า

วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา โดยให้นิสิตอธิบายแนวคิด

ของการแก้ปัญหา การออกแบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรยีนมา  

(2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้อันเกิดจากกระบวนการคิด ตัวอย่างเช่น 

รายงานการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์

จ าลอง รายงานผลการประชุมปรกึษาปัญหาดา้นพลังงานชุมชน และรายงานผลการสัมมนา 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนไดด้ว้ยตนเอง 

(2) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการหรอืวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

(4 ) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และ

ผู้เรยีนกับผู้สอน โดยการมอบหมายให้ท ากิจกรรมหรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะ

การท างานเป็นทีมทั้งในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา และระหว่าง

หลักสูตร 

(2) ใช้ปัญหาชุมชนเป็นเป็นพื้นฐานในการศึกษา อันต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ใน

การเข้าถงึบุคคลในชุมชนและมีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

(1) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการท างานทั้งรายบุคคลและรายกลุม่ 

(2) ประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมหรือผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

(2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการ

วิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและรู้จักเลือกใช้

ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในงาน

พลังงานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งสร้างสรรค์ 

(2) จัดกิจกรรมในรายวิชาหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีการสื่อสารข้อมูล

หรือองค์ความรู้ด้านพลังงาน ทั้งรูปแบบการน าเสนอปากเปลา่ และเอกสารทางวิชาการ เพ่ือเป็นการฝกึ

ทักษะทั้งการพูด การฟัง และการเขียน   

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทาง

คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสม 

(2) ประเมินทักษะการส่ือสารกับบุคคลต่าง ๆ และการสื่อสารทางวิชาการ 

2.6  สุนทรยีภาพ 

2.6.1 ผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

สง่เสริมให้นิสิตเห็นถึงความส าคัญของสุนทรยีศิลป์ น าเสนอรูปแบบ ภาพจ าลอง ที่มี

มิติทางด้านความงดงามซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านพลังงานในรายวิชาที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้นิสิตได้รับรู้และเข้าใจความงดงามด้วยประสาทสัมผัสดว้ยตนเองและเสริมสร้างเจตคติ

และทัศนคตทิี่ดี  
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2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

ประเมินจากปฏิกิริยาการรับรู ้การตอบสนองและความสามารถในการกระตุ้นให้เกิด

ความตื่นตัว และมีความสุขในการเรียนรู้ 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ก าหนดให้รายวิชาที่มีการปฏิบัติการและงานวิจัยที่มีการปฏิบัติการหรือลงพ้ืนที่

ภาคสนาม เน้นให้นิสิตสวมอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือความปลอดภัย เช่น ถุงมือ หน้ากากกรองฝุ่นละออง 

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ เเว่นนิรภัย รองเท้าหุ้มข้อ เป็นต้น และชี้แจงความส าคัญของการป้องกันและ

รักษาสุขภาพ 

(2) สอนโดยเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพที่จ าเป็นในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 

รวมถึงบุคลกิภาพที่เหมาะสมในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

ประเมินสภาวะสุขภาพและบุคลิกภาพของนิสิตในระหว่างการศึกษา และใน

สถานการณก์ารน าเสนอผลงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา และงานประชุมวิชาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.
ทัก

ษะ
กา

รว
เิค
รา
ะห

์
เช
ิงตั

วเ
ลข

 ก
าร
สื่อ

สา
ร 

แล
ะก

าร
ใช
้เท
คโ
นโ
ลย

ี
สา

รส
นเ
ทศ

 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

หมวดวิชาเอกบังคับ                     

295702  ระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน ● ●  ○ ● ● ○ ● ● ○  ○ ●  ● ●  ●   

295703  การประเมินวัฏจักรชวีิตในระบบพลังงาน  ● ● ●  ● ●  ● ● ○ ○ ○ ●  ● ●  ●  

295801 นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน ○ ○   ●  ○ ○ ● ●  ○ ○    ● ●  ○ 

295802 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขัน้

สูง    ○ ● ○   ○   ● ○   ● ○    

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                     

295803 สัมมนา 1  ○  ●  ●   ○ ● ○ ● ●  ● ● ●  ○ ● 

295804 สัมมนา 2  ○  ●  ●   ○ ● ○ ● ●  ● ● ●  ○ ● 

295805 สัมมนา 3 ● ●  ●  ●   ○ ● ○ ● ●  ● ● ●  ● ● 

หมวดวิชาเอกเลือก                     

295711 สมาร์ตกริดเทคโนโลยี ○ ○   ● ○ ● ● ○ ● ○  ●     ●   
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• ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง  

295712 ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอนาคต ○ ●   ● ●  ○ ●   ○ ●   ● ○    

295714 การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้พลังงาน 

ชีวมวล 
   ○ ● ● ○ ● ● ○  ○ ●   ●     

295715  ธุรกิจพลังงานและการพัฒนาผู้ประกอบการ ● ●   ● ● ○ ● ○   ● ● ● ● ●  ● ● ● 

295721 การวิเคราะห์นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ○ ●   ● ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○       

295811 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ○ ○  ○ ●    ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ●  ○ 

295812 การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ ● ● ○  ● ●  ○ ○ ● ○ ○  ○ ○ ●  ○  ○ 

295813 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงานและนวัตกรรม ○     ● ●  ● ● ○ ○ ●    ●   ○ 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.
ทัก

ษะ
กา

รว
เิค
รา
ะห

์
เช
ิงตั

วเ
ลข

 ก
าร
สื่อ

สา
ร 

แล
ะก

าร
ใช
้เท
คโ
นโ
ลย

ี
สา

รส
นเ
ทศ

 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

หมวดวิทยานิพนธ์                     

295891 วิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) ● ● ●  ●  ●  ● ● ●   ●  ●  ● ● ● 

295892 วิทยานิพนธ์ (48 หน่วยกิต) ● ● ●  ●  ●  ● ● ●   ●  ●  ● ● ● 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนสิิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนสิิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา

ข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน  

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 2.1.3 การทวนสอบรายวิชาวิทยานพินธ์และสัมมนามีระบบการติดตามความก้าวหน้า

การท าวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จะต้องรายงานความก้าวหน้าต่อ

คณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานพินธ์ทุกภาคการศึกษา มีการน าเสนอต่อที่ประชุมในวิชาสัมมนา มี

ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ

รายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนิสติส าเร็จการศึกษา 

 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเ ร็จ

การศึกษา   เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

 2.2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของดุษฎีบัณฑิต เพ่ือประมวลข้อมูลด้านความเห็นต่อ

ความพร้อมและความรู้จากหลักสูตรที่เรียน ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการ

ประกอบอาชีพ 

2.2.2 การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและ

ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ

หลักสูตร 

2.2.3 การทวนสอบจากผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบ

การศึกษา  
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2.2.4 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตร 

และ/หรือเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้

ของนิสิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ปรญิญาเอก แบบ 1.1 

          1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

          2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

          3 สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

          4. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

          5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

          6. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขั้นสุดท้าย 

          ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เร่ือง 

          และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561    

ปรญิญาเอก แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 

          1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

          2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

          3. สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

          4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ ๆ 

          5. มีผลการศึกษาไดค้่าระดับขั้นสะสมเฉล่ีย ไมต่่ ากว่า 3.00 

          6. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(QUALIFYING EXAMINATION) 
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          7 . ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานจะต้องได้ รับการเผยแพร่ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

          8. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขั้นสุดท้าย 

          ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) 

เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านปากเปลาขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

           ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561    
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และ

ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความ

เป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมอบหมายภาระงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์

เป็นพ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวในระยะแรก ตลอดจน

ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิานของอาจารย์ใหม่ 

1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ

สอน  และการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ด้านการ

ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในรับชาติและ/

หรือนานาชาต ิหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัด

ประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี 

 2.1.2  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการ

จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้  

 2.1.3  สนับสนุนส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล    ให้ทันสมัย 

 2.1.4  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอน

แบบ active learning 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

 2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

และเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการในประเทศ      

และต่างประเทศ  

 2.2.3  สง่เสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ รวมถึงเพ่ือชว่ยพัฒนา    

การเรียนการสอน และความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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 2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการ ที่สูงขึน้ 

 2.2.5  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

  



56 

 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดว้ย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผู้เช่ียวชาญด้าน

พลังงาน รวมทั้งภาคเอกชน หน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร 

และแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการบริหารและก ากับดูแลหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการด าเนินการ

ดังน้ี 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเน่ือง 

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

จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบผ่านการ

พิจารณา มคอ.5 เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองทุกภาค

การศึกษา 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ท าการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ       5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีระบบการ

ประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิโดยการให้ผู้ใช้

บัณฑิต ได้แก่ นายจ้างหรือผู้บริหารของสถานประกอบการที่บัณฑิตท างาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา

ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต และคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
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2.2 การได้งานท าหรอืผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1) มีการส ารวจการไดง้านท าของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 

ปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

2) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตทุกปี เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3) มีการศึกษาข้อมูลวิจัยความต้องการดุษฎีบัณฑิตของตลาดแรงงาน และ

คุณลักษณะที่ต้องการของดุษฎีบัณฑิต เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต และปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

4) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษานิสิตจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาติ 2 เร่ืองหรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. นสิิต 

3.1 การรับนิสิต 

หลักสูตรมีการก าหนดจ านวนและคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักสูตรได้มีการ

ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ทั้งนีม้ีการประเมินจ านวนรับเข้าตามแผนการ

รับ โดยการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือตดิตามจ านวนการรับและวางแผนการรับเข้า

ในปีการศึกษาถัดไป การคัดเลือกนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาจะพิจารณาจากคุณสมบัติคุณวุฒิของ

ผู้สมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ 

1) มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือแนะน าหลักสูตร ชี้แจง

เร่ืองทุนการศึกษา และพูดคุย แนะน าเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นิสิตมีการ

เตรียมตัวก่อนเข้าเรยีน 

2) มีการจัดให้มรีะบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปีเพ่ือให้ค าปรกึษาทั่วไป และจัดให้

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 

3) จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และ E-learning โดยเน้นหลักการทาง

ทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจรงิ  

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในรายวิชาตา่ง ๆ และ

การดูงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
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5) จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์

ตรงพิเศษเฉพาะเร่ือง 

3.3 ผลที่เกิดกับนสิิต  

1) การติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนิสติ มีการติดตามและรายงานผลการ

คงอยู่ของนิสิตจากรายงานผลการเรียนในระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีถึงผลการเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาที่ควรปฏิบัต ิ 

2) การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา 

มีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสติต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือ

น าข้อมูลที่ไดม้าปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนือ้หารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน 

3) การจัดการข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนิสิต การจัดการข้อรอ้งเรียนของนิสิต มีช่องทางหลัก ๆ ได้แก่  

- ร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน  

- รวมถึงร้องเรียนโดยตรงผ่านคณบดี 

4. คณาจารย์ 

4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

มีระบบและด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอกขึ้นไป และ/หรือมีความ

เช่ียวชาญในสาขาพลังงานทดแทน วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ตามที่สาขาวิชาและคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ก าหนด ก าหนดนโยบายในการแต่งต้ัง

คณาจารย์พิเศษ โดยสนับสนุนให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญมาบรรยาย

เสริมตามความเหมาะสม โดยอาจารย์หรือวิทยากรพิเศษต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างนอ้ยปริญญา

เอก และ/หรือ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการ

เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรน้ัน อาจารย์ทุกคน

จะไดรั้บการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง   

4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาพลังงาน

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้างผลงานทางวิชาการตามกรอบ

นโยบายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาการ

ทางด้านวิชาการ โดยจัดให้มรีะบบตดิตาม ดังนี้ 
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1)  มีระบบการติดตามและจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการ 

2)  มีระบบการติดตามและจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือรายงานการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ 

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์  

1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รวมถึงสาเหตุการลาออกของอาจารย์     

เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงแนวทางในการบรหิารอาจารย์ 

2) มีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของ

หลักสูตร  เพ่ือน าข้อมูลที่ไดม้าปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนือ้หารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า

เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

2)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักสูตรโดย

เทียบเคียงกับหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับสากล และดูความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 

และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

3)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน              

มีการประชุมเกี่ยวกับรายวิชาที่ควรยุบหรือเพ่ิมใหม่ 

4)  มีการแตง่ต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร  

5)  ท าการส ารวจความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตและผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพ่ือให้ได้

ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

1)  การพิจารณาก าหนดผูส้อน 

มีการพิจารณาและก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้ 

ความเช่ียวชาญ ความสามารถ และประสบการณต์รงกับศาสตร์ของรายวิชานัน้ ๆ 

2)  การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท ามคอ. 3 

มีการก ากับกระบวนการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการระดับคณะดูแล

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ใน

สาขาวิชา รวมถึงมีระบบการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3  

3)  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
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มีการจัดช่องทางการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านสิติ 3 ช่องทาง คือ  

ช่องทางที่ 1: อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปี หรืออาจารย์ผู้สอน 

ช่องทางที่ 2: คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ

อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา 

ช่องทางที่ 3: รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ หรือรองคณบดฝี่ายวิชาการ 

4)  การอุทธรณข์องนิสิต 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด 

สามารถที่จะย่ืนค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมิน

ของอาจารย์ในแตล่ะรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

มีการจัดระบบการติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดย

จากรายงานผลการเรียนรู้ของนิสติที่จัดท าขึน้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของแตล่ะรายวิชา โดยการ

ประเมินพิจารณาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และมีกรรมการใน

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นิสิต นอกจากน้ีมีการประเมินหลักสูตรรายปีใน มคอ.7 เพ่ือทราบผลการด าเนินการหลักสูตร 

เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงและพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป 

การประเมินผลวิทยานิพนธ์ต้องมีการน าเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ   

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  วางแผนงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดนิ

และงบประมาณรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อ

และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มี

หนังสือด้านพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน เทคโนโลยีสมาร์ตกริดและด้านอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังน้ันคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงมทีรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือ

จัดการเรียนการสอน ดังน้ี  

1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถ

ปฏิบัตงิานสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2) มีศูนย์การเรียนรู้ทางด้านพลังงาน ที่มีความพร้อมทั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ที่

พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าวิจัย โดยมีการบรหิารจัดการ

อย่างเป็นระบบ 

3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลห้องปฏิบั ติการ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ประกอบการสอน 

4) มีห้องสมุดหรือแหลง่ความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสบืค้นความรู้ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ง ภาษาไทย

และภาษาตา่งประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ 

5) มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอน 

ในวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนิสิตในอัตราสว่นที่เหมาะสม 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

คณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม  มีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมขึ้น

อย่างต่อเน่ืองปีการศึกษา เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด ดังนี ้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของ

หลักสูตร ส ารวจ และวางแผนเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิ 

2) มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายช่ือสื่อและต าราที่ใช้ในการ

เรียนการสอนของรายวิชาตอ่คณะกรรมการประจ าคณะ 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือการ

วางแผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิ 

4) มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและจัดท าแผนการใช้

ทรัพยากรในการเรียนการสอน 

5) ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือและ

ต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้า ท าวิจัย และใช้ประกอบการ

เรียนการสอน 

6) จัดให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือ

หนังสือ ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน 

7) ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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6.3 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยประเมินจากประเมินความเพียงพอ

ของทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสิต และผู้ ช่วยสอน มีส่วนร่วมติดตามการใช้

ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ให้ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

และน าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร และข้อมูลการใช้ทรัพยากรมาปรับปรุงแผน

และการบรหิารจัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนบี่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

สว่นร่วมในการประชุมวางแผน เพ่ือตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวฒิุ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา 

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ที่เปดิ

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิติตาม

มาตรฐาน           ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
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 ดัชนบี่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แลว้ 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนไดรั้บการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

ม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

บัณฑิตใหม่ เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแตล่ะปี 9 10 11 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 จัดการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

และ/หรือมีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือออกแบบกล

ยุทธ์การสอนแต่ละรายวิชา 

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอน ทั้ง 5 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เย่ียมสอน 

รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดใน

รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอน มีสว่นร่วม 

1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อ

สิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 อาจารย์ผู้เย่ียมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ที่เย่ียมสอนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผน 

ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบดว้ยผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทุกหน่วยงาน 

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 าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (AUN QA) ใน

การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีที่ก าหนดของหลักสูตร 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตรเสนอต่อ

กรรมการบรหิารหลักสูตรและกรรมการคณะเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนนิการหลักสูตรทุก

ป ี

4.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน 

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.3 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ ผู้ช่วยสอน นิสิตและบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.4 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร 

ความต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

4.5 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์

การสอนตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข    

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดบับัณฑิตศกึษา  

พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการเทยีบโอนผลการเรยีน 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 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  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. คุณปรชีา มะยาระ   ส านักงานพลังงานจังหวัดพะเยา 

4. ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลอืชา มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

7. ดร.บุญวัฒน์ วิจารณพ์ล มหาวิทยาลัยพะเยา 

8. ดร.ปรเมษฐ์ สทิธิสันต์ิ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 

1. โครงสร้างรวมของหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไมน้่อยกว่า 48 หน่วยกิต 

  น้อยไป ควรเป็น…..…หน่วยกิต    มากไป ควรเป็น…..…หน่วยกิต   

เหมาะสม 

 

2. จ านวนหน่วยกิตของในแตห่มวดวิชา    

ล าดั

บที ่
รายการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1 งานรายวิชา - 12 

    หมวดวิชาเฉพาะ   

      1.1 กลุ่มวิชาบังคับ - 6 

      1.2 กลุ่มวิชาเลอืก - 6 

2 วิทยานิพนธ์ 48 36 

3 รายวิชาบังคับไมนั่บหน่วยกิต (3) - 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 48 (3) 48 

   



92 

 

 

 

3. แผนการศึกษาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

  เหมาะสม   ไมเ่หมาะสม 
  

แบบ 1.1 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

295812 สัมมนา 1 1 (0-3-2) 

(ไมนั่บหน่วยกิต) 

295882 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

295882 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

รวม 8 (1) หนว่ยกติ รวม 8 หน่วย

กิต 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

295813 สัมมนา 2 1 (0-3-2) 

(ไมนั่บหน่วยกิต) 

295882 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

295882 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต    

รวม 8 (1) หนว่ยกติ รวม  8 หน่วย

กิต 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

295813 สัมมนา 2 1 (0-3-2) 

(ไมนั่บหน่วยกิต) 

295882 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

295882 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต    

รวม 8 (1) หนว่ยกติ รวม  8 หน่วย

กิต 
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  เหมาะสม  ไมเ่หมาะสม 
 

แบบ 2.1 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

295811 เทคโนโลยีและการจัด

การพลังงานแบบบูรณาการ 

3 (2-3-6) 

 

29582x วิชาเอกเลอืก 3 (2-3-6) 

29582x วิชาเอกเลอืก 3 (2-3-6) 

295812 สัมมนา 1 1 (0-3-2) 

รวม 7 หน่วยกิต รวม 3 หน่วย

กิต 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

295813 สัมมนา 2 1 (0-3-2) 295881 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

295881 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต    

รวม 10 หน่วยกิต รวม  9 หน่วย

กิต 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

295814 สัมมนา 2 1 (0-3-2) 295882 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

295881 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต    

รวม 10 หน่วยกิต รวม  9 หน่วย

กิต 
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4. ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

(ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์) 

ผู้รายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

รายละเอียด ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา - รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ควรมีพลังงานเข้า

ไปร่วมเน่ืองจากเป็นหลักสูตรทางพลังงาน 

- รายวิชากว้างกว้างไป ไมม่ีวิชาเชิงลึก 

- การจัดการเรียนวิชาสัมมนา ต้องมีหรือไม ่และจะจัดเรียนให้

นิสิตสามารถจบเร็วขึ้นได้ 

- ควรมีรายวิชา Computational, Data analysis, Statistical 

analysis 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ า - ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ เงื่อนไขทางวิชาการ และ publication 

ข้อก าหนดในการจบการศึกษา - ควรมีการก าหนดเงื่อนไขการจบให้ชัดและสอดคล้องกับแหลง่

ทุน เช่น จ านวนการตีพิมพ์  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ - เสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและขายได้ 

- ควรเขียนเพ่ิมเตมิให้สอดคลอ้งและให้เห็นความส าคัญของการ

จัดการพลังงานและนวัตกรรม 

- การ mapping ในรายวิชาสัมมนาไมม่ีการระบุการเกิดปัญญา 

เน่ืองจากกระบวนกการถกเถียงท าให้เกิดปัญญา 

- ระบุ facility ทีม่ี และเครอืข่ายความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานวิชาการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 

        Asst. Prof. Watchara Wongpanyo, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายวัชระ วงค์ปัญโญ 

รหัสประจ าตัวประชาชน     36409003XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

                                      มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา  

                                      อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์                             054-66666 ต่อ 3810 

E-mail                               wwatchara@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลังงานทดแทน) หลักสูตรนานาชาติ 

                                        มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พลังงานทดแทน)  
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ผลงานวิจัย 
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ถ่านชีวภาพเป็นสารปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , การประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 11 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อน

นวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่, 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 
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ประเทศไทย, หน้า 376-382. 
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Saksit Imman. (2018). Effect of Combination of Liquid Hot Water System and Hydrogen 

Peroxide Pretreatment on Enzymatic Saccharification of Corn Cob, International Journal 
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กรีธาชาติ. (2561). การประเมินความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีในดินและน้ าใต้ดิน

กรณีศึกษาโรงงานรีไซเคิลอะลูมิเนียม. การประชุมวิชาการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ คร้ังที่ 

17, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561, 

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี, หน้า 1-8. 
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Vongruang, P. and Pimonsree, S. (2020) . Biomass burning sources and their contributions to 

PM10 concentrations over countries in mainland Southeast Asia during a smog episode. 

Atmospheric Environment, 228, pp.1-13. 

กันต์ศักดิ์ ทรัพย์พ่วง, สุกฤษฎิ์ เกิดแสง และ สิทธิชัย พิมลศรี. (2562). การเปลี่ยนแปลงภายใน

วันของ PM10 และความสัมพันธ์กับพารามิเตอร์อุตุนิยมวิทยาในภาคเหนือของประเทศ

ไทย. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังที่ 18, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

แห่งประเทศไทย, วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562, โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ, 

ประเทศไทย, หน้า 1-8. 
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26 ฉบับที่ 1 , หน้าที่ 34-48.  

ภัทรภูม ิเพียงตา, ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง  และ สทิธิชัย พิมลศรี. (2561). การจ าลองความเข้มข้นของ
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การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังที่ 17, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย , วั น ที่  2 4 - 2 5  พฤษภ า คม  2 5 6 1 , โ ร ง แ ร ม เ ซ็ น ท า ร า แ ล ะ 

คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี, หน้า 1-8.  

จักรกฤษณ์ แจขจัด สุกฤษฎิ์  เกิดแสง และ สิทธิชัย พิมลศรี . (2561). การพยากรณ์ฝนความ

ละเอียดสูงช่วงพายุดเีปรสช่ันตาลัสในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. การประชุม

วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังที่ 17, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561, โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ จังหวัด

อุดรธานี, หน้า 1-8. 

Pimonsree, S., Vongruang, P. and Sumitsawan, S. (2018). Modified biomass burning emission 

in modeling system with fire radiative power: Simulation of particulate matter in 

Mainland Southeast Asia during smog episode. Atmospheric Pollution Research,  

pp.133-145.  

Eva Novita Sari, Kritana Prueksakorn, Jorge Carlos Gonzalez, Tanwa Arpornthip, Thanita 

Areerob, Chotima Pornsawang and Sittichai Pimonsree. (2 0 1 8 ). Inventory of 

Greenhouse Gas Emissions for Phayao Province-An Agricultural City in Thailand. 

Chemical Engineering Transactions, 63, pp. 163-168.  

Pimonsree, S. and Vongruang, P. (20 1 8 ) . Impact of biomass burning and its control on 

particulate matter over a city in mainland Southeast Asia during a smog episode. 

Atmospheric Environment, 195, pp.196-209.
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กมลวรรณ ทองธนะเศรษฐ์, พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์, มนตรี แสนวังสี, ธีรชัย อ านวยล้อเจริญ, สิทธิชัย 

พิมลศรี, อนุสรณ์ บุญปก, ปฏิพัทธ์ วงศ์เรือง, กฤตชญา อิสกุล, ฉัตรแก้ว ชัยลือชา. (2020). 

“ความแปรปรวนเชิงเวลาของการคายระเหยน้ าในระบบนิเวศป่าเต็งรัง”, การประชุมวิชาการ

สิ่งแวดล้อมคร้ังที่ 19 ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย จ.เชียงราย, ประเทศไทย, 7-9 ตุลาคม  

พ.ศ. 2563, หน้า 165-166. 

Khamsorn, P., Sanwangsri, M., Chailuecha, C., and Suwannapat, P. (2019).  “Assessing of Water 

Balance Components in Dry Dipterocarp-Forested Watershed in Phayao, Thailand”, 5th 

Environment Asia International Conference, Convetion Center, The Empress Hotel,  

Chiang Mai, Thailand, 13-15 June 2019, p. II86-II103.  
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วิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 12 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก, 

ประเทศไทย, 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559, หน้า 592-597. 

นวลตอง เปรนิทร์, วัชระ วงค์ปัญโญ, บุญวัฒน์ วิจารณพ์ล, ฉัตรแก้ว ชัยลอืชา และสทิธิศักด์ิ ปิ่นมงคล

กุล. (2559). การศึกษาการผลิตถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์, การประชุมวิชาการเครือข่าย

พลังงานแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 12 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก, ประเทศไทย,  

8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559, หน้า 598-601. 

ปัทมาภรณ ์อินสงิห์, ณัฐพร พุทธวงศ์, วัชระ วงค์ปัญโญ, บุญวัฒน์ วิจารณพ์ล และฉัตรแก้ว ชัยลอืชา.    

(2559).  การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชปาล์มด้วยการท าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

โดยใช้ตัวเร่งดินสอพอง, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 12  

ณ โรงแรมวังจันทน์ ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก, ประเทศไทย, 8-10 มิถุนายน 

พ.ศ. 2559, หน้า 1,206-1,210. 

Phatrakit Pisapan, Wattanapong Rakwichian, Watchara Wongpanyo, Bunyawat Vichanpol, and 

Chatkaew Chailuecha. (2018). “The principle of power line communications for home energy 

management system of smart grid technology in Thailand”, Journal of Renewable Energy 

and Smart Grid Technology, Vol. 13, No. 1, January-June, p. 105-113.  
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เทคโนโลยีพลังงาน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2561 

 

2556 

 

2554 

30 90 90 90 90 

6 นายบุญวัฒน์ วิจารณ์พล 36501001XXXXX อาจารย์ 

 

Ph.D. 

 

M.Agr. 

 

วศ.บ. 

Agricultural and Environmental 

Engineering 

Environmental and Agricultural 

Engineering 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan  

 

Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 

 

2550 

 

2546 

30 90 90 90 90 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี 

ภาระการสอน  

2564 2565 2566 2567 2568 
 

7 นายปรเมษฐ์ สิทธิสันติ ์ 15599000XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.ม. 

วิศวกรรมพลังงาน 

วิศวกรรมพลังงาน 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2561 

2553 

2550 

30 90 90 90 90 

8 นายศตวรรษ ทนารัตน ์ 35012005XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2561 

2548 

2544 

30 90 90 90 90 

9 นายสุรัตน์ เศษโพธ์ิ* 36703001XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมพลังงาน 

ฟิสิกส์ประยุกต์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559 

2550 

2546 

30 90 90 90 90 

 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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