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บทนำ 

วัตถุประสงคBของโครงการ MESfIA 

โครงการ “Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas” (MESfIA) ม ีจ ุดม ุ Sงหมายเพื ่อพ ัฒนา
การศึกษาในระดับปริญญาโทดHานระบบการจSายไฟสำหรับวิศวกรและบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร]และ
วิทยาศาสตร] โดยโปรแกรมที่นำเสนอจะเปâนเนื้อหาองค]ความรูHสำหรับบัณฑิตที่ประสงค]จะหางานในประเทศท่ี
ตHองการระบบผลิตไฟฟìาแบบกระจาย ระบบจSายไฟแบบไมSเชื่อมตSอกับระบบไฟฟìาหลัก และพื้นที่หSางไกลที่ไมSมี
การเชื่อมตSอกับระบบไฟฟìาหลัก เชSน พื้นที่ตามเกาะตSาง ๆ และตามภูเขา โดยหลักการเชSนเดียวกันนี้สามารถใชH
เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟìากำลัง 

ความหมายโดยท่ัวไปของการรับรองหลักสูตร 

การรับรองหลักสูตรเปâนกระบวนการที่ใหHภาควิชาหรือโปรแกรมสามารถจัดการหลักสูตรใหHสอดคลHองและเปâนไป
ตามกรอบของมหาวิทยาลัย เพื่อใหHเปâนที่มั ่นใจไดHวSานักศึกษาไดHเรียนและไดHรับปริญญาที่เปâนที่ยอมรับของ
หนSวยงานที่รับผิดชอบดHานการศึกษาของประเทศนั้น ๆ เชSน กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงที่เกี่ยวขHอง หรือ
องค]กรนานาชาติที่รับรองหลักสูตร ทั้งนี้ โครงการไดHนำเสนอมหาวิทยาลัยสมาชิกที่รSวมโครงการใหHอาจทำการ
ปรับปรุงในประเด็นตSาง ๆ ท่ีสอดคลHองกับวัตถุประสงค]โครงการไวHดังน้ี 

• เพ่ิมโปรแกรมใหมS  

• เพ่ิมวิชาเฉพาะดHานใหมS 

• เพ่ิมรายวิชาเอก Major   

• ปรับเปล่ียนลำดับการเรียนแตSละเทอม  

• ปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาเดิม 

• ปรับโดยสลับระหวSางรายวิชาเลือกกับรายวิชาบังคับ  

มหาวิทยาลัยสมาชิกในกลุSมเอเชีย ไดHดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูSแลHวใหHครอบคลุมตามวัตถุประสงค]ของ
โครงการ MESfIA โดยมิไดHพัฒนาเปâนหลักสูตรใหมS รายละเอียดของชนิดและการปรับปรุงของแตSละมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมีดังตSอไปน้ี 
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รายละเอียดการดำเนินงานของสถาบันที่เข6าร7วมโครงการ 

สถาบันเทคโนโลยีแห0งเอเชีย 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห0งเอเซีย 

ส่ิงท่ีเรามี 
รายละเอียดการปรับปรุง

ท่ีดำเนินการแลCว 
รายวิชาใหม0ท่ีพัฒนาข้ึนภายใน

โครงการ MESfIA 
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกของนักศึกษาใน

โครงการ MESfIA 
ภายใต&หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท วิทยาศาสตร
บัณฑิต และ วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต ด&าน
พลังงาน มีสาขาความ
เช่ียวชาญอยูG 3 สาขา
ดังน้ี 
1) การจัดการระบบ

พลังงานไฟฟOา 
(Electrical Power 
System 
Management) 

2) เทคโนโลยีด&าน
พลังงาน (Energy 
Technology) 

ทางสถาบันได&ดำเนินการ
ปรับโครงสร&างหลักสูตร
การศึกษาด&านพลังงาน 
ชGวงเวลาท่ีทำการ
ดำเนินการตามหัวข&อ
ภายใต&โครงการ MESfIA มี
ความสอดคล&องกับการ
ปรับหลักสูตรของสถาบัน 
นักศึกษาท่ีทำการศึกษา
ตามหัวข&อใหมGท่ีพัฒนา
ภายใต&ในโครงการ 
MESfIA และทำ
วิทยานิพนธoในหัวข&อท่ี
เก่ียวข&อง เพ่ือให&มี
ความสามารถเฉพาะ

1) การเข&าถึงพลังงานสำหรับ
ชนบทและชุมชนในพ้ืนท่ีไมGได&
เช่ือมตGอกับระบบไฟฟOาหลัก 
(Energy Access for Rural 
and Isolated 
Communities) 

2) การจัดเก็บพลังงาน (Energy 
Storage) 

3) การออกแบบ การควบคุมและ
การประยุกตoใช&ของโครงขGาย
ขนาดเล็ก (Microgrid Design, 
Control and Applications) 

 
ทุกรายวิชามีหน/วยกิตเท/ากับ 3 
หน/วยกิต (1 หน/วยกิตของ AIT มี

รายวิชาบังคับ (Required) 
1) เทคโนโลยีด&านพลังงาน การเปล่ียนผGานและความ

ย่ังยืน (Energy Technology, Transition and 
Sustainability) 

2) ระบบพลังงาน เศรษฐศาสตรoและนโยบาย (Energy 
Systems, Economics and Policy)  

3) การเข&าถึงพลังงานสำหรับชนบทและชุมชนในพ้ืนท่ี
ไมGได&เช่ือมตGอกับระบบไฟฟOาหลัก (Energy Access 
for Rural and Isolated Communities) 

4) การจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage) 
5) การออกแบบ การควบคุมและการประยุกตoใช&ของ

โครงขGายขนาดเล็ก (Microgrid Design, Control 
and Applications) 
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ส่ิงท่ีเรามี 
รายละเอียดการปรับปรุง

ท่ีดำเนินการแลCว 
รายวิชาใหม0ท่ีพัฒนาข้ึนภายใน

โครงการ MESfIA 
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกของนักศึกษาใน

โครงการ MESfIA 
3) นโยบายพลังงาน 

การวางแผนและ
เศรษฐศาสตรo 
(Energy Policy, 
Planning and 
Economics) 

ทางด&านการจัด
การพลังงานในพ้ืนท่ีท่ีไมGได&
เช่ือมตGอกับระบบไฟฟOา
หลัก (Isolated Area) 
เม่ือนักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาแล&วน้ันในใบ
แสดงผลสำเร็จทาง
การศึกษา จะมีการระบุวGา 
แผนการเรียนและการวิจัย 
เน&นความเช่ียวชาญด&าน
การปรับปรุงการจัดหา
พลังงาน ในพ้ืนท่ีท่ีไมGได&
เช่ือมตGอกับระบบไฟฟOา
หลัก 

ค/าเท/ากับ 2.5 ECTS (หน/วยกิต
มาตรฐานของยุโรป))  

นักศึกษาทุกคนของหลักสูตรด&านพลังงาน ต&อง
ทำการศึกษาอยGางน&อย 2 รายวิชาจากรายวิชาท้ังหมด 5 
รายวิชาดังกลGาว และแตGละรายวิชาเทGากับ 3 หนGวยกิต 
 
รายวิชาเลือก (Elective courses) 
1) ระบบพลังงานไฟฟOาแสงอาทิตยo การออกแบบ 

ติดต้ังและการประเมินประสิทธิภาพ (Solar 
electricity systems: Design, installation and 
performance evaluation) 

2) พลังงานชีวมวล (Bioenergy) 
3) การประเมินผลกระทบของ ?? พลังงาน แนวคิด 

วิธีการและการประยุกตo (Impact evaluation of 
energy interventions: concepts, methods 
and applications) 

4) เศรษฐศาสตรoของการเปล่ียนผGานของพลังงาน
สะอาด (Economics of clean energy 
transition) 

5) มูลคGาพลังงาน กฎ และ ระบบราชการ (Energy 
Pricing, regulation and governance) 
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ส่ิงท่ีเรามี 
รายละเอียดการปรับปรุง

ท่ีดำเนินการแลCว 
รายวิชาใหม0ท่ีพัฒนาข้ึนภายใน

โครงการ MESfIA 
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกของนักศึกษาใน

โครงการ MESfIA 
6) พลังงาน ส่ิงแวดล&อมและนโยบาย (Energy, 

environment and policy) 
7) สมารoทกริดและ?? (Smart Grid and Variable 

Renewable Energy Integration) 
8) การออกแบบและดำเนินการของการระบบการสGง

และระบบการกระจาย (Design and Operation 
of the Transmission and Distribution 
Systems) 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ส่ิงท่ีเรามี 
รายละเอียดการปรับปรุง

ท่ีดำเนินการแลCว 
รายวิชาใหม0ท่ีพัฒนาข้ึนภายใน

โครงการ MESfIA 
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกของนักศึกษาใน

โครงการ MESfIA 
ภายใต&หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟOา มีสาขาความ
เช่ียวชาญแยกออกมาเปãน 4 
สาขาดังน้ี 
1) ไฟฟOากำลัง (Electrical 

power) 
2) อิเลคทรอนิกสoและระบบ

ฝçงตัว (Electronics 
and Embedded 
system) 

3) ระบบควบคุมและการ
ประมวลผลสัญญาณ 
(Control and Signal 
Processing) 

4) การส่ือสาร
(Telecommunication) 

มีแผนการในการเพ่ิม
ความเช่ียวชาญสาขาการ
จัดการพลังงานในพ้ืนท่ี
ไมGได&เช่ือมตGอกับระบบ
ไฟฟOาหลัก (Isolated 
Area) เข&าไปอยูGภายใต&
สาขาไฟฟOากำลัง 

รายวิชาใหม0 
- 303529 การจัดเก็บพลังงาน 
Energy Storage 
- 303 Renewable Energy 
Resources 
- 303 Big Data Analysis 
 
รายวิชาท่ีปรับปรุง 
 - 303521เทคโนโลยีพลังงานข้ัน
สูง  Advanced Energy 
Technology (Modified 
Microgrid) 
 
หัวขCอท่ีเพ่ิมในรายวิชา  
- 303528 Special Topics in 
Power Electrical Engineering 
(Forecasting Technique) 
เทคนิคการพยากรณo  

รายวิชาบังคับ (Core course) 
- คณิตศาสตรoสำหรับการประมาณ 

(Mathematics for Approximation 
 
รายวิชาเลือก (Elective courses) 
- ทฤษฎีการเรียนรู&เคร่ืองจักร (Machin Learning 

Theory (Control & Signal, AI)) 
- หัวข&อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟOากำลัง (Special 

Topics in Electrical Power Engineering 
(Forecasting Technique)) 

- ทฤษฎีการหาคGาเหมาะสมท่ีสุดและการประยุกตo 
(Optimization Theory and its Application 
(Control & Signal)) 

- การวิเคราะหoข&อมูลขนาดใหญG (Big Data 
Analysis) 

- อินเตอรoเนตของสรรพส่ิง (Internet of Things) 
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ส่ิงท่ีเรามี 
รายละเอียดการปรับปรุง

ท่ีดำเนินการแลCว 
รายวิชาใหม0ท่ีพัฒนาข้ึนภายใน

โครงการ MESfIA 
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกของนักศึกษาใน

โครงการ MESfIA 

- การปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟOากำลัง 
(Power System Operation and Control) 

- ทฤษฎีเคร่ืองจักรกลไฟฟOา (Theory of 
Electrical Machines) 

- ระบบการแปลงผันพลังงาน (Energy 
Conversion Systems) 

- การจัดการและงานธนกิจของสาธารณูปโภคทาง
ไฟฟOากำลัง (Organization and Finance of a 
Power Utility) 

- การหาคGาเหมาะสมท่ีสุดและการประยุกตoใน
ไฟฟOากำลัง (Optimization and Its 
Applications in Power Systems) 

- เทคโนโลยีไฟฟOาแรงสูงข้ันสูง (Advanced High 
Voltage Technology) 

- การวางแผนและเศรษฐศาสตรoทางไฟฟOา 
(Electricity Economics and Planning) 

- เสถียรภาพและพลวัตของระบบไฟฟOากำลัง 
(Power System Dynamics and Stability) 

- คุณภาพไฟฟOา (Power Quality) 
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ส่ิงท่ีเรามี 
รายละเอียดการปรับปรุง

ท่ีดำเนินการแลCว 
รายวิชาใหม0ท่ีพัฒนาข้ึนภายใน

โครงการ MESfIA 
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกของนักศึกษาใน

โครงการ MESfIA 

- เทคโนโลยีพลังงานข้ันสูง (Advanced Energy 
Technology) 

- การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟOา (Electrical 
Machine Design) 

- วิศวกรรมระบบโฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic 
Systems Engineering) 

 
รายวิชาบังคับไม0นับหน0วยกิต (Required Non-
credits) 
- สัมมนา (Seminar) 
- ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรoและเทคโนโลยี 

(Research Methodology in Science and 
Technology) 
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รายละเอียดการอนุมัติหลักสูตรของแต7มหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีแห0งเอเชีย 

 

 

รูปท่ี 1 รายละเอียดข้ันตอนอนุมัติหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีแห0งเอชีย 

 

 

 

 

 

 

 



 15  
 

ข้ันเตรียมการ (Preparation Stage) 

- การเตรียมการย่ืนหลักสูตรเร่ิมต3นจากการท่ีในคณะมีการ

หารือร;วมกัน โดยหลักสูตรท่ีจะมีข้ึนใหม;น้ัน จะต3อง

คำนึงถึง overall theme ความจำเปOน ทรัพยากร การ

หาตลาด และอ่ืนๆ จากน้ันจึงถูกส;งไปพิจารณาโดยฝUาย 

administrative framework ต;อไป ซ่ึงในขณะท่ีมีการ

หารือในคณะน้ัน จะต3องมีรายละเอียดท่ีต3องพิจารณา

ดังน้ี 

- วัตถุประสงค_และผลลัพธ_ท่ีคาดหวังจากหลักสูตรใหม; 

- การหาตลาดและผู3เรียน โดยจะนำเครือข;ายท่ีมีอยู;มาช;วย

หาผู3เรียนได3อย;างไร ซ่ึงรวมถึงการใช3เครือข;ายนักเรียน

เก;าด3วย 

- ภาพรวมของโครงสร3างหลักสูตร และ ผลลัพธ_ท่ีได3จาก

การเรียนรู3จากหลักสูตร 

- ส่ิงท่ีมีอยู;แล3ว ส่ิงท่ีต3องพัฒนาเพ่ิมเติม ต3องทำโดยผู3ใด 

ใครจะเปOนผู3ดำเนินการนำไปใช3 และ แผนงานสำหรับแต;

ละคนในการทำงาน 

- การพัฒนาลงรายละเอียดของโครงร;างร;างรายวิชาใหม;แต;

ละรายวิชา (โครงสร3างซ่ึงแสดงเปOนพ้ืนสีเขียว) 

- การตรวจและกำจัดความซ้ำซ3อนเหล่ือมล้ำกันระหว;างรายวิชา 

- การนำทุกรายวิชาและการจัดเตรียมท่ีทำไว3 ไปใช3งาน เพ่ือเสริมศักยภาพของหลักสูตร หรือนำไปใช3ใน

หลักสูตรใหม; และ การจะเตรียมเอกสารให3ไปจนถึงท3ายสุดจนหลักสูตรได3นำรายวิชามาใช3งาน 

เอกสารพร3อมท่ีช;วงเวลาการจัดเตรียม 

 

 

โครงสร&างหลักสูตรของ AIT 

- ชื่อหลักสูตร Course Title 

- วัตถุประสงของหลักสูตร Course 
Objective 

- ผลการเรียนรู& Learning Outcome 

- รายวิชาที่เรียนก@อนหน&า Pre-requisites  

- โครงร@างหลักสูตร Course Outline 

- ห&องปฏิบัติการ Laboratory Sessions 

- สิ่งอำนวยการเรียนรู& Learning 
Resources 

- การจัดสรรเวลาและภาระการเรียน Time 
Distribution and Study Load 

- รูปแบบการเรียการ Teaching and 
Learning Methods 

- การประเมินผล Evaluation Scheme 

- คำชี้แจงต@าง ๆ Instructors 
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การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร (Approval Stage) 

เริ่มแรกแผนงานวิชาการ จะอภิปราย หลักสูตร  จากนั้นนำเสนอ หัวหน3าภาควิชา คณบดี แสดงความเห็นชอบเปOน

ลำดับ ต;อด3วย การนำหลักสูตรปรับปรุง (enhanced) หรือหลักสูตรกำหนดเฉพาะ (restricted) นั้นเสนอต;อ สภา

วิชาการเพื่อตรวจทานทบทวนและพิจารณาอนุมัติ ที่สภาวิชาการน้ี มีคณะทำงานย;อยคือ คณะกรรมการทบทวน

พัฒนาหลักสูตร ของสภาวิชาการ Academic Development Review Committed (ADRC)  จะให3ความเห็น 

และเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต;อ สภาวิชาการ อธิการบดีจะเปOนผู3ชี้ตัดสิ้น มติของสภาวิชาการที่เสนอต;อ 

อธิการบดี 

การนำหลักสูตรไปใชY (Implementation Stage) 

ในทางปฏิบัติข3อมูลของหลักสูตรใหม; จะส;งไปยังนักเรียนผ;าน ฝUายทะเบียน หรือ กิจการนิสิต เพ่ือเปOนข3อมูลให3พวก

เขา  สำหรับนักเรียนใหม; ซึ่ง ลงเรียนในหลักสูตร Energy Supply in Isolated Areas ฝUายทะเบียนจะดำเนินการ

ให3รายละเอียด ว;ารายวิชา และ งานวิจัยในกลุ;มสาขาวิชา “การปรับปรุงการจัดส;งพลังงานในบริเวณพื้นท่ีไม;ได3

เช่ือมต;อกับระบบไฟฟzาหลัก (Isolated Area)” ในใบรับรองผลการเรียน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 การเตรียมการ (Preparation Stage) 

เริ่มด3วยการอภิปรายระดับ คณะ สำรวจความต3องการพื้นฐาน มุ;งไปท่ี ความต3องการใช3บัณฑิต ในตลาดงาน ทัพ

ยากรที่เรามี ความสอดคล3องกับแผนการพัฒนาของประเทศ หลักสูตรใหม;จะนำเสนอต;อคณะกรรมการคณะและ

นำไปบรรจุไว3ในแผนงานระยะยาวของคณะ การเตรียมการน้ีใช3เวลา 3-4 เดือน 

การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร (Approval Stage) 

หลักสูตรร;างครั้งแรกโดยคณะกรรมการร;างหลักสูตร จากนั้น จะผ;านการทบทวนและ อนุมัติ จากคณะกรรมการ 6 

ชุด เริ ่มจาก คณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการหมาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และท3ายสุดหลักสูตรจะถูกนำส;งให3กับ 
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สำนักงานการอุดมศึกษาแห;งชาติ (Office of Higher Education Commission) เพื ่อ การนำเข3าสู ;ทะเบียน 

หลักสูตร ในข้ันตอนน้ีใช3เวลา 4-6 เดือน 

การนำหลักสูตรไปใชY (Implementation Stage) 

หลังจากที่หลักสูตรได3รับการอนุมัติยอมรับจากสภามหาวิทยาลัย กองบริหารงานการศึกษาและ บัณฑิตวิทยาลัย 

จะ ประกาศเปÖดรับสมัคร นักเรียน เข3าเรียนในหลักสูตร  

บทสรุป 
ทุกสถาบันของประเทศในกลุ;มประเทศเอเชียที่เข3าร;วมโครงการ MESfIA ได3ทำการปรับปรุง หลักสูตรปริญญาโท

ของตนเอง โดยสรุปรูปแบบท่ีได3ดำเนินการมีท้ังหมด 3 รูปแบบดังน้ี 

1) เพ่ิมในส;วนของความเช่ียวชาญและรายวิชาใหม; ท่ีได3พัฒนาภายใต3โครงการ MESfIA โดยมหาวิทยาลัยท่ีได3

ดำเนินการแนวทางน้ีได3แก; มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยนองลัม  

2) เพิ่มในส;วนของสาขาใหม;ที่พัฒนาภายใต3โครงการ MESfIA เข3ามาภายในหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยที่ได3

ดำเนินการแนวทางน้ีได3แก; AIT, UGM and ITB  

3) เพิ่มในส;วนของรายวิชาใหม; ที่สอดคล3องกับวัตถุประสงค_ของโครงการ MESfIA โดยมหาวิทยาลัยที่ได3

ดำเนินการแนวทางน้ีได3แก; UD  

The approval process at each university has been carried out in three stages: การขออนุมัติหลักสูตร

ของแต;ละมหาวิทยาลัยได3ดำเนินการโดยมีข้ันตอนในการดำเนินงาน 3 ข้ันตอน 

- ขั้นตอนเตรียมการ (Preparation Stage): ขั้นตอนนี้เปOนขั้นตอนที่ยาวนานที่สุดในการดำเนินการ ซ่ึง

รวมถึงขั้นตอนในการตัดสินใจของคณาจารย_ การทำการสำรวจตลาดแรงงาน การสำรวจความต3องการ

บุคลากรบุคคลในสาขาวิชาที่ทำการพัฒนา โดยผลสุดท3ายที่ได3รับจากขั้นตอนนี้คือการเตรียมพร3อมของ

ข3อมูลและเอกสารเพ่ือย่ืนขออนุมัติหลักสูตร 

- ขั้นตอนการอนุมัติ (Approval Stage): ขั้นตอนนี้เปOนขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารและยื่นขออนุมัติ

หลักสูตร ผ;านทางคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรและขั้นตอนในระดับมหาวิทยาลัยและในบางกรณีก็ต3องย่ืน

ให3กับกระทรวงท่ีเก่ียวข3อง  
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- ขั ้นตอนดำเนินงาน (Implementation Stage):  เพื ่อให3การดำเนินงานเปOนไปอย;างราบรื ่น ทุก

มหาวิทยาลัยให3แจ3งให3งานรับเข3า ทราบถึงรายละเอียดของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อทำการรับนักศึกษา

สำหรับภาคเรียนใหม;ท่ีกำลังจะมาถึง  

ในการของ Work Package 4.1 เปOนสิ่งท่ีสำคัญเพื่อให3แน;ใจว;าในทุกมหาวิทยาลัยได3รับการอนุมัติให3ดำเนินงาน 

หลักสูตรท่ีได3พัฒนาข้ึนภายใต3โครงการ MESfIA 
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เอกสารแนบ A รูปแสดงหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบรับรองผลการเรียน 

สถาบันเทคโนโลยีแห0งเอเชีย  

 

 

รูปท่ี 2: ตัวอย0างการรับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีแห0งเอเชีย 

 

 

รูปท่ี 3: ตัวอย0างใบรับรองผลการเรียน สถาบันเทคโนโลยีแห0งเอเชีย 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

รูปท่ี 4: ตัวอย0างการรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

รูปท่ี 5: ตัวอย0างใบรับรองผลการเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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เอกสารแนบ B: รูปแบบเอกสาร เพ่ือใชYในการขอรับการรับรองหลักสูตร 

สถาบันเทคโนโลยีแห0งเอเชีย 

1) คำอธิบาย หลักสูตร 

a. ความเปOนมา 

b. ความสำคัญและความจำเปOน ของหลักสูตร หลักสูตรการจัดส;งพลังงานแบบย่ังยืน (Sustainable 

Energy Transition Program) 

c. คุณลักษณะของหลักสูตร 

d. กระบวนการการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 

e. จัดตารางเวลาเพ่ือการดำเนินการสอน และบริหารงานหลักสูตร 

2) ตลาด 

a. มองหานักเรียนกลุ;มเปzาหมาย และสามารถเรียนได3 

b. แหล;งทุน เร่ืองค;าลงทะเบียนเรียน 

c. ความต3องการ 

3) คุณภาพ 

4) หลักสูตรท่ีเปรียบเทียบแข;งขันกัน หรือ หลักสูตรท่ีมีความคลายคลึงกัน 

5) การเงิน และ ทรัพยากร 

a. การลงทุนท่ีจำเปOน 

b. บุคลากร ด3านวิชาการ และสนับสนุนท่ีต3องมี 

c. แหล;งค3นคว3า ห3องสมุด 

d. ปริมาณนักเรียน และ การวางแผนการเงินท่ีสัมพันธ_กันกับการดำเนินงานของหลักสูตร 

e. ความย่ังยืน 

6) การโฆษณาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1) คำอธิบาย หลักสูตร 

a. ความเปOนมา 

b. ความสำคัญและความจำเปOนของหลักสูตร 

2) หลักการและเหตุผล ในการ ปรับปรงและพัฒนาหลักสูตร 
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a. คำอธิบายรายวิชา 

b. โครงร;างแต;ละรายวิชาในหลักสูตร 

c. โครงสร3างหลักสูตร 

3) หลักสูตร 

a. ข3อมูลท่ัวไป 

b. ข3อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

c. การบริหารจัดการหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช3 และ โครงสร3างหลักสูตร 

d. ผลท่ีคาดว;าจะได3รับจากการเรียนรู3 Learning Outcome วิธีการสอน และ การประเมินผล 

Teaching Strategies and Assessment 

e.  วิธีการประเมิน ระดับขันของ ผู3เรียนรู3 

f. การพัฒนาบุคลากร 

g. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

h. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบ C: หลักฐานอนุมัติท่ีประชุม ในการพิจารณาอนุมัติเพ่ิมขYอความบันทึกในใบรับรองผลการเรียน 

สถาบันเทคโนโลยีแห0งเอเชีย 

 

รูปท่ี 6: บันทึกมติการประชุม ความตYองการการเพ่ิมเติมขYอความในบันทึกการเรียน 

 

 

รูปท่ี 7: ขYอมูลจากกับสำนักงานกิจการนิสิต บอกถึงการดำเนินการตามความตYองการเพ่ิมเติมขYอความตามใน

บันทึกมติการประชุม 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 

รูปท่ี 8: สถานะการนำหลักสูตรเขYาพิจารณาในระบบออนไลนm 

 

 

 

รูปท่ี 9: การรับรูY และยอมรับหลักสูตร จาก สำนักงานการอุดมศึกษา ตราจะถูกประทับท่ี หนYาปก 

 


