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คำนำ 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่องโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑและ

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา 3 

ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  

ดังนั้นภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา      

พระนครเหนือ  จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. และใช

เกณฑประเมินในระดับหลักสูตรของ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)  โดย

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับนี้ไดแสดงผลการประเมินตามเกณฑของ AUN-QA ท่ีมุงเนนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีพิจารณา Expected Learning Outcome (ELO) เปนสำคัญโดยมีเกณฑการประเมิน

เปนแบบ 7 ระดับ ซ่ึงผลการประเมินท่ีไดสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล และสามารถใชเผยแพรใหกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียรับทราบ

และใชเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของชาติตอไป  

 

 

รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 

                                                                                        ประธานหลักสูตร 
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สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
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สวนที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสตูร 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย    :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering Education 

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

ชื่อยอ (ไทย)   :  ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Doctor of Philosophy (Electrical Engineering Education) 

ชื่อยอ (อังกฤษ)   :  Ph.D. (Electrical Engineering Education) 

 

2. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

(   ) หลักสูตรใหม    กำหนดเปดสอน ภาคการศึกษาท่ี ................พ.ศ. ....................... 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  ...................... 

เม่ือวันท่ี...................เดือน......................พ.ศ. ...................... 

( ) หลักสูตรปรับปรุง   กำหนดเปดสอน ภาคการศึกษาท่ี  1 พ.ศ. 2559 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 

 เม่ือวันท่ี  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

 

3. รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตรปจจุบัน 

1. รศ.ดร.สมศักดิ์   อรรคทิมากูล 

2. ผศ.ดร.ชัยยพล   ธงชัยสุรัชตกูล 

3. รศ.ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท 

 

4. ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนสวนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

เดิมมีฐานะเปนแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2512  

ภายใตชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และตอมาเม่ือวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ  

ไดยกฐานะข้ึนเปน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  วิทยาเขตพระนครเหนือ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในป 

พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2517  จึงไดยกฐานะเปนสวนงานระดับคณะ  โดยใช

ชื่อวา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร ในระหวางป พ.ศ. 2512–2517 เปนชวงระยะเวลาท่ีคณะ 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมไดรับการกอตั้งข้ึน โดยความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมัน เพ่ือผลิตครูชางในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา โครงการ

ความชวยเหลือดังกลาวไดเนนทางดานการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญ 
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ตลอดจนทุนการศึกษา ฝกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุนท่ี 1 ตั้งแตปการศึกษา 2512 ซ่ึงเปน

หลักสูตร ค.อ.บ. แหงแรกในประเทศไทย  และตอมาในระหวางป พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันไดขยาย

โครงการความชวยเหลือแกคณะเพ่ิมข้ึน ดวยการชวยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ

การเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา อีกดวย    

 ปจจุบันคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปนสวนของสำนักงานคณบดี 

ซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนจำนวน 6 ภาควิชา 

ไดแก ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรโยธา ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ 

นั้น  คณะไดเปดสอนหลักสูตรตางๆ ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมท้ังหมด 23 หลักสูตร 

และยังไดจัดการเรียนการสอนตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกดวย 

สำหรับภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ไดกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2512 ท่ีเรียกวา แผนกวิธีไฟฟา ตอมาในป พ.ศ. 

2514 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จึงไดสังกัดในคณะ 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม และดวยความชวยเหลือจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา

จึงเปนภาควิชาแรกของประเทศไทยท่ีใหปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือผลิต

ครูชางท่ีเนนการสอนทางทฤษฎีท่ีเรียกวา ครูทฤษฎีไฟฟา (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปจจุบันนี้ 

ปรัชญา : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว คือ “พัฒนาคน 

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  

ปณิธาน :  มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร วิศวกรรม และ

เทคโนโลยี เพ่ือการสอน การถายทอด การบริหารจัดการ การใช การสรางและพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนผูท่ีรูจริง ทำไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม มุงพัฒนางานดานการศึกษา 

วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำเพ่ือรับใชสังคม 

 วิสัยทัศน : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรคงานวิจัย  

ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล 

 พันธกิจ :  

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม   

2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี 

3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคำปรึกษา การทดสอบ การสำรวจ รวมท้ังการฝกอบรมและพัฒนา 

4. ทำนุบำรุง อนุรักษและจรรโลงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย 
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วัตถุประสงค : 

1. ผลิตครูชางอุตสาหกรรมท้ังในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม  

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติการท่ีมีความพรอมทาง 

ดานการเรียนการสอนและการจัดการดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางดานเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผูบริหารอาชีวศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาดานการ

อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม  ใหเปนผูนำในดานความคิด การคนควาและวิจัย 

3. วิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีทางดานการศึกษา เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม และงานธุรกิจดานชาง

อุตสาหกรรม ท้ังงานวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกต 

4. บริการทางวิชาการดานวิชาประยุกตตางๆ  ไดแก  การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา          

การจัดการเรียนการสอน และชางอุตสาหกรรมใหแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีเปดสอนท้ังในมหาวิทยาลัย และใหแก

ชุมชนตามความตองการของทองถ่ิน 

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ท้ังในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ  ท่ีมุงเนน 

การปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมแกนักศึกษาใหเปนพลเมืองท่ีดี 

อัตลักษณ :   บัณฑิตท่ีคิดเปน ทำเปน ถายทอดเปน  

เอกลักษณ :  ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม 

 

5. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

5.1 ปรัชญา 

     เพ่ือมุงเนนการพัฒนางานวิจัยชั้นสูงทางดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา 

5.2 ความสำคัญ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (2555-2559) ใหความสำคัญกับการพัฒนาคน

และการศึกษา เพ่ือมุงสูสังคมแหงการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ความลึกซ้ึงในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา ท่ีสามารถสรางองคความรูในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

การศึกษาดานเทคโนโลยีซ่ึงเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ จะมีสวนสำคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรูและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย

วิจัยแหงชาติ 

5.3 วัตถุประสงค 

  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ใหมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

1. การสรางและพัฒนาองคความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. การวิจัยและพัฒนาข้ันสูง ดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพ่ือใหไดรับองคความรูใหมท่ีเก่ียวของกับ

การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

3. การประยุกตใชงานวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เก่ียวกับการเรียนการสอนและการฝกอบรม ใหเกิดประโยชนตอแวดวงการศึกษาของประเทศไทย 

4. การสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ 

วินัย และความรับผิดชอบตอสังคม 

5.4  จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน  51 หนวยกิต   

5.5  รูปแบบของหลักสตูร  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ป  

    - แบบ 1.1   รวมตลอดหลักสูตร  51  หนวยกิต 

        หมวดวิชาบังคับ 

  วิทยานิพนธ 51       หนวยกิต 

  วิชาสัมมนา*     2       หนวยกิต 

  - แบบ 2.1  รวมตลอดหลักสูตร  51  หนวยกิต 

      หมวดวิชาบังคับ 48      หนวยกิต 

    วิชาบังคับการศึกษา   6    หนวยกิต 

    วิชาบังคับทางเทคนิค  6    หนวยกิต 

    วิทยานิพนธ       36   หนวยกิต 

    วิชาสัมมนา*   2    หนวยกิต 

   หมวดวิชาเลือก   3       หนวยกิต 

 * รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสำเร็จการศึกษา  

5.6  ภาษาท่ีใช  ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

5.7  การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถสื่อสารเปนภาษาไทยไดดี 

5.8  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

1. อาจารยประจำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. นักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 

3. นักวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

4. วิทยากรฝกอบรมดานวิศวกรรมไฟฟา 

5.9  ขอมูลศิษยเกาและผลงาน 

นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา สวนใหญทำงานเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาตางๆ ไดแก สจล. 

มจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุวรรณภูมิ ธัญบุรี ลานนา และศรีวิชัย มหาวิยาลัยราชภัฏ และ

ผูบริหารในหนวยงานตาง ๆ 
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5.10  ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา

ท้ังภายในประเทศไทย ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับสูงเพ่ือสรางความเขมแข็งทางการศึกษาดาน

วิศวกรรมไฟฟา และตางประเทศในการแลกเปลี่ยนการทำวิจัยรวมกันท้ังประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ

เยอรมน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 6 - 

 

 

สวนที่ 2 

การกำกับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกำหนดนโยบาย และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยไดจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐาน

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพ

และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ และไดประกาศใชเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง สำหรับการควบคุมกำกับมาตรฐานในปจจุบันจะกำหนดใหมีการ

บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. 2548 และท่ีปรับปรุง

เพ่ิมเติม โดยกำหนดใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใชเกณฑมาตรฐานจำนวน 11 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดำเนินงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร   

2. คุณสมบัตขิองอาจารยประจำหลักสูตร   

3. การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด   

4.  คุณสมบัติของอาจารยผูสอน      

5.  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ      

6.  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)      

7.  คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ        

8.  การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา      

9.  ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา      

10. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี ผลงานวิจัย 

อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ    

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด   

สรุปผลการประเมิน   

 

การประเมินตนเององคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน มี 1 ตัวบงชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ท่ีกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวยเกณฑการ

ประเมินจำนวน 11 ขอ ผลการประเมินเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน จำนวน 11 ขอ 

สรปุผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร 

( ) ผาน (   ) ไมผาน 
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สวนที่ 3 

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 

การประเมินคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร เปนการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร มีเกณฑการประเมิน จำนวน 11 เกณฑ แตละเกณฑมีระดับการประเมิน 7 ระดับ ตามรายละเอียด

ตอไปนี้ 

 

คะแนน คำอธิบาย 

1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, 

evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 

The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 

improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the 

QA practice shows little or poor results. 

3 In adequate but Minor Improvement Will Make it Adequate 

The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is 

needed to fully meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that 

they have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 

The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has been fulfil 

implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected.  

5 Better than Adequate 

The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has 

been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive 

improvement trend. 

6 Example of Best Practices 

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. 

Evidences support that it has been effectively implemented.  Performance of the QA practice 

shows very good results and positive improvement tread. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world-class 

practices in the field.  Evidences support that it has been innovatively implemented. 

Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement trends. 
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AUN.1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 

vision and mission of the university 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือไดจัดใหมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกมาตั้งแต พ.ศ. 2549 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟาศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549) และในป พ.ศ. 2554 ไดดำเนินการปรับปรุงเปน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพ่ือใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับมาตราฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 (AUN.1-1-01) และในป พ.ศ. 2559 ไดดำเนินการปรับปรุงอีกครั้งเปนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.1-01) และ (AUN.1-1-02) โดยได

พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศนและพันธกิจของภาควิชา (AUN.1-1-03) ท่ีสัมพันธและสอดคลองกับ

ของคณะ (AUN.1-1-04)  และของมหาวิทยาลัย (AUN.1-1-05) ท่ีระบุไวดังนี ้

วิสัยทัศนของคณะ : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรค

งานวิจัย  ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล 

พันธกิจของคณะ :  

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม   

2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี 

3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคำปรึกษา การทดสอบ การสำรวจ รวมท้ังการฝกอบรมและ

พัฒนา 

4. ทำนุบำรุง อนุรักษและจรรโลงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย : พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จึงได

กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ท่ีระบุไวใน

มคอ. 1 หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ (TQF) ท่ีมุงเนนในการผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรม ไฟฟาศึกษา ให มีความรู ความสามารถในการสรางและพัฒนาองคความรูทางดาน

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยและพัฒนา

ข้ันสูงดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพ่ือใหไดรับองคความรูใหม ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา และการประยุกตใชงานวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา เก่ียวกับการเรียนการสอนและการฝกอบรม ใหเกิดประโยชนตอแวดวงการศึกษาของประเทศไทย 

ตลอดจนการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ วินัย 
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และความรับผิดชอบตอสังคม โดยมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดกำหนดไวใน มคอ. 2 ท่ีมีท้ังทักษะความรูเฉพาะทาง และ

ทักษะความรูท่ัวไป ซ่ึงแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  

2) ดานความรู  

3) ดานทักษะทางปญญา  

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ  

5) ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2559 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกหลักสูตรดำเนินการจัดทำรายงาน

การประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. และใชเกณฑประเมินในระดับหลักสูตรของ 

ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)  ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  จำไดมีการดำเนินการปรังปรุงใหมีผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรข้ึนโดยการอางอิงและเทียบเคียงจากมาตรฐานผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) ดังท่ีไดกลาวมาขางตน (AUN.1-02) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1.1  

ตารางท่ี 1.1  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ขอท่ี ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

ผลการเรยีนรู

ทักษะความรูท่ัวไป 

(Subject Generic 

Outcomes) 

ผลการเรยีนรูทักษะ

ความรูเฉพาะทาง 

(Subject Specific 

Outcomes) 

1 มีทักษะในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ   

2 มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   

3 ศึกษา คนควาไดดวยตนเอง และมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต   

4 จัดการและบริหารงานในสาขาวิชาชีพได   

5 มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอขอมูลได   

6 ทำงานเปนทีมและปรับตัวอยูในสังคมได   

7 ออกแบบ และวิเคราะหระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา   

8 ใหคำปรึกษาและแกปญหาระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา   

9 ใชงานเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได   

10 พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู ท่ีสามารถจัดการเรียนการ

สอนดานวิศวกรรมไฟฟาได 

  

11 ถายทอดและจัดฝกอบรมองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาได   

12 วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ท่ี

สามารถนำไปประยุกตใชในสาขาอาชีพได 
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สำหรับการเปรียบเทียบระหวางผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับ

มาตรฐานผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) ของหลักสูตรไดดำเนินการจัดทำข้ึนโดยการอางอิงและ

เทียบเคียงโดยผูรับผิดชอบของหลักสูตรและผูท่ีเก่ียวของ แสดงดังตารางท่ี 1.2 

ตารางท่ี 1.2 การเปรียบเทียบระหวางผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐาน

ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตร 

รายวิชา 
ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. คุณธรรม จริยธรรม             

2. ความรู             

3. ทักษะทางปญญา             

4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ             

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช  

    เทคโนโลยสีารสนเทศ 

            

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes 

การดำเนินการพัฒนาผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.1-01)  ดำเนินการโดยการ

อางอิงจากมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตรท่ีพบวาผลการเรียนรูดังกลาวจะมีท้ัง

สวนของทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูท่ัวไป (Subject generic) โดยหลักสูตรได

ดำเนินการกระจายผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (AUN.1-02) ดังแสดงในตารางท่ี 1.3 

ตารางท่ี 1.3 การกระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูท่ัวไป (Subject 

generic) จากหลักสูตรสูรายวิชา  

รายวิชา 

ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

Subject generic Subject specific 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

020237000  การวิเคราะหการสอนข้ันสูงดานเทคโนโลยไีฟฟา             

020237001  การวิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา             

020237002  นวัตกรรมทางการศกึษาสมัยใหมดานวิศวกรรมไฟฟา             

020237100 วิทยานิพนธ                     

020237101 วิทยานิพนธ                     

020237102  สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1             

020237103 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2             

020237300 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดยคอมพิวเตอร             
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รายวิชา 

ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

Subject generic Subject specific 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

020237301 การหาคาเหมาะท่ีสดุของระบบไฟฟากำลัง             

020237302  โครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ             

020237303  ระบบการจัดการพลังงาน             

020237304 เทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิงและแสงอาทิตย             

020237305 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง             

020237400 ระบบควบคุมอัจฉรยิะ             

020237401 การออกแบบแบบจำลองและการจำลองระบบ             

020237402 เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม             

020237403 วิศวกรรมหุนยนตข้ันสูง             

020237404 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบควบคมุ             

020237500  คอมพิวเตอรกราฟฟกและการประมวลผลภาพดิจิทัล             

020237501 วงจรแปลงผันโดยใชวิธีสวิตซกำลังข้ันสูง             

020237502  ระบบฝงตัวข้ันสูงและการประยุกตใชงาน             

020237503 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง             

020237504 การวิเคราะหและสังเคราะหโครงขายข้ันสูง             

020237505 วงจรรวมแบบแอนาลอกและผสมสญัญาณ             

020237506 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส             

020237600 การสื่อสารไรสายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม             

020237601 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาสำหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม             

020237602  เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับแมเหล็กไฟฟา             

020237603 การวิเคราะหสายอากาศ             

020237604 การวิเคราะหวงจรไมโครเวฟและวงจรขยาย             

020237605 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมโทรคมนาคม             

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) (AUN.1-01) จะถูกดำเนินการโดยผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ท่ีประกอบดวยบุคคลตาง ๆ ดังนี้ 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน 

2) นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตร 

3) เจาหนาท่ีสนับสนุนดานวิชาการท่ีดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร 

4) ตัวแทนขององคกรวิชาชีพครู 

5) ตัวแทนขององคกรวิชาชีพดานวิศวกรรม 

6) ตัวแทนของศิษยเกา 

7) ตัวแทนของหนวยงานท่ีใชบัณฑิต 
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การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรไดมีการนำขอมูลจากรายงานผลใน มคอ.7 ของการจัดการเรียนการสอน

ในปท่ีผานมา (AUN.1-3-01) เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา การจัดใหมีการประชุมโดยคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร (AUN.1-3-02) เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร การดำเนินการวิพากษ/ประเมินหลักสูตรโดย

ผูทรงคุณวุฒิ (AUN.1-3-03) ซ่ึงจะไดรายละเอียดของหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมในเอกสาร มคอ. 2  ท่ีรวมถึงการ

กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร ท่ีใหสอดคลองกับสมรรถนะอาชีพของ

บัณฑิตท่ีระบุไวในหลักสูตร 

การประเมินตนเอง 

1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of the 

university 

       

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific 

and generic (i.e. transferable) learning outcomes 

       

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders 

       

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.1-1 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2 

AUN.1-02 การวิเคราะหผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

AUN.1-1-01 บันทึกขอความ การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

AUN.1-1-02 แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 

AUN.1-1-03 เว็บไซตภาควิชา http://www.te.kmutnb.ac.th/    

AUN.1-1-04 เว็บไซตคณะ http://www.fte.kmutnb.ac.th/mission.php  

AUN.1-1-05 เว็บไซตมหาวิทยาลัย https://www.kmutnb.ac.th/philosophy.php  

AUN.1-2 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2 

AUN.1-02 การวิเคราะหผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

AUN.1-3 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2 

AUN.1-3-01 มคอ.7 

AUN.1-3-02 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

AUN.1-3-03 สรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

http://www.te.kmutnb.ac.th/
http://www.fte.kmutnb.ac.th/mission.php
https://www.kmutnb.ac.th/philosophy.php
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AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 

 

ผลการดำเนินงาน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ไดถูก

พัฒนาและปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) (AUN.2-1-01) และประชาสัมพันธใหกับผู ท่ีมีสวนไดสวนเสีย (AUN.2-1-02) ไดรับรูและเปนการ

ดำเนินการท่ีใหสอดคลองตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ท่ีกำหนดใหดำเนินการทุก ๆ 5 ป 

โดยมีการแกไข (Up-to-date) โดยผูท่ีรับผิดชอบและผูสอนในหลักสูตรและถูกแกไขตามความตองการของผูท่ีมี

สวนไดสวนเสียเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย และรองรับกับการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ตลอดจน

สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ของหลักสูตร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) การปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดโดย สกอ. 

2) การปรับคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอใหมีคุณสมบัติท่ีสูงข้ึน 

3) การปรับเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนมาตรฐานสากล 

4) การปรับรายวิชาหมวดวิชาบังคับการศึกษา หมวดวิชาบังคับการศึกษา หมวดวิชาบังคับทาง

เทคนิค และหมวดวิชาเลือก ใหมีจำนวนรายวิชาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวน

เสียท่ีกำหนดใหมีรายวิชาท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

นอกจากนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

ไดกำหนดโครงสราง (AUN.2-1-01) ท่ีประกอบดวยศาสตรแหงการเรียนรูท่ีเปนวิชาดานการศึกษา ดานเทคนิค 

รายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกัน ท่ีจะมุงเนนใหผูเรียนมี

ความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการเรียนรูและการทำงานวิจัย ท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนไดรับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes) ตามหลักสูตรท่ีกำหนด 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

เนื้อหาและคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.2-1-01) ไดถูกพัฒนาและปรับปรุงโดยผูสอนและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหมีความ

ทันสมัยและรองรับกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร นอกจากนั้นหลักสูตรไดมีการปรับปรุงขอมูลท่ีสำคัญตางๆ เชน 

การปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาใหทันสมัย การเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาใหมีความทันสมัย เปนตน  

สำหรับในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะมีการดำเนินการชี้แจงและแนะนำขอมูล

ของแตละรายวิชาไปยังผูเรียนหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในการสอนแตละภาคการศึกษาผานเอกสารของ มคอ.3 

(AUN.2-2-01) ท่ีมีการกำหนดรายละเอียดของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการสอน การกำหนดแผนการสอน 

วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูสอนตองจัดทำเอกสาร มคอ. 5 

(AUN.2-2-02) เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา สำหรับท่ีผูสอนสามารถนำขอมูลท่ีได
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ไปดำเนินการปรับปรุงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลในรายวิชาดังกลาวใหมี

คุณภาพเพ่ิมมากข้ึนในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to 

the stakeholders 

ขอมูลของหลักสูตรจะถูกเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบผานชองทาง 

ตาง ๆ ไดแก เอกสารหลักสูตร เว็บไซต (Program Profile) (AUN.2-1-02) แผนพับ (AUN.2-3-01) Facebook 

(AUN.2-3-02) เปนตน และขอมูลในแตละรายวิชาของหลักสูตร จะถูกกำหนดใหผูสอนแนะนำและสื่อสารใหแก

ผูเรียนรับทราบในสัปดาหแรกของการเรียนการสอนผานเอกสารของ มคอ.3 และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูสอน

ตองจัดทำเอกสาร มคอ. 5 เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา สำหรับนำขอมูลท่ีไดไป

ดำเนินการปรับปรุงใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากข้ึนในลำดับตอไป 

ขอมูลและรายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  นี้ไดมีการเผยแพรอยูบนเว็บไซตภาควิชา (www.te.kmutnb.ac.th) (AUN.2-3-03) 

เว็บไซตคณะ (http://www.fte.kmutnb.ac.th) (AUN.2-3-04) เว็บไซตบัณฑิตศึกษา (http://www.grad. 

kmutnb.ac.th)  (AUN.2-3-05) เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

 

การประเมินตนเอง 

2 ขอกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date 

       

2.2 The information in the course specification is comprehensive 

and up-to-date 

       

2.3 The programme and course specifications are communicated 

and made available to the stakeholders 

       

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.2-1 AUN.2-1-01 หลักสูตร มคอ.2 

AUN.2-1-02 โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 

AUN.2-2 AUN.2-2-01 เอกสาร มคอ.3 

AUN.2-2-02 เอกสาร มคอ.5 

AUN.2-3 AUN.2-1-01 หลักสูตร มคอ.2 

AUN.2-1-02 โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 

http://www.fte.kmutnb.ac.th/
http://www.grad.kmutnb.ac.th/
http://www.grad.kmutnb.ac.th/
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AUN.2-3-01 แผนพับ 

AUN.2-3-02 Facebook KMUTNB_DTE (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

AUN.2-3-03 เว็บไซตของภาควิชา www.te.kmutnb.ac.th   

AUN.2-3-04 เว็บไซตของคณะ http://www.fte.kmutnb.ac.th/  

AUN.2-3-05 เว็บไซตของบัณฑิตศึกษา http://www.grad.kmutnb.ac.th/  

 
  

http://www.te.kmutnb.ac.th/
http://www.fte.kmutnb.ac.th/
http://www.grad.kmutnb.ac.th/
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AUN.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 

 

ผลการดำเนินงาน 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดถูก

พัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดของหลักสูตร ท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถทำงานใน

ตำแหนง อาจารยประจำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 

นักวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา วิทยากรฝกอบรมดานวิศวกรรมไฟฟา และอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมี

การกำหนดผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ท่ีสอดคลองกับอาชีพดังกลาว ซ่ึง

โครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีจำนวน

หนวยกิตตลอดหลักสูตรท้ังหมด 51 หนวยกิต (AUN.3-1) ท่ีแบงออกเปน 2 แบบ ท่ีมีรายละเอียดโครงสราง

หลักสูตรดังนี้ 

  แบบ 1.1 

   หมวดวิชาบังคับ 

   วิทยานิพนธ      51       หนวยกิต 

   วิชาสัมมนา*          2       หนวยกิต 

   รวมตลอดหลักสูตร   51            หนวยกิต 

  แบบ 2.1  

   หมวดวิชาบังคับ    48       หนวยกิต 

   วิชาบังคับการศึกษา    6         หนวยกิต 

   วิชาบังคับทางเทคนิค    6        หนวยกิต 

   วิทยานิพนธ        36       หนวยกิต 

   วิชาสัมมนา*     2        หนวยกิต 

   หมวดวิชาเลือก     3            หนวยกิต 

   * รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสำเร็จการศึกษา ใหผลการประเมินเปน S/U 

3.2  The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดมีการ

กระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูท่ัวไป (Subject generic) (AUN.3-2) ท่ี

สัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ท่ีไดกำหนดไวใน มคอ. 2 ใน 5 ดาน (AUN.3-1)  ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน

ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 การกระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูท่ัวไป (Subject 

generic) จากหลักสูตรสูรายวิชา  

รายวิชา 

ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

Subject generic Subject specific 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

020237000  การวิเคราะหการสอนข้ันสูงดานเทคโนโลยไีฟฟา             

020237001  การวิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา             

020237002  นวัตกรรมทางการศกึษาสมัยใหมดานวิศวกรรมไฟฟา             

020237100 วิทยานิพนธ                     

020237101 วิทยานิพนธ                     

020237102  สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1             

020237103 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2             

020237300 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดยคอมพิวเตอร             

020237301 การหาคาเหมาะท่ีสดุของระบบไฟฟากำลัง             

020237302  โครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ             

020237303  ระบบการจัดการพลังงาน             

020237304 เทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิงและแสงอาทิตย             

020237305 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง             

020237400 ระบบควบคุมอัจฉรยิะ             

020237401 การออกแบบแบบจำลองและการจำลองระบบ             

020237402 เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม             

020237403 วิศวกรรมหุนยนตข้ันสูง             

020237404 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมระบบควบคมุ             

020237500  คอมพิวเตอรกราฟฟกและการประมวลผลภาพดิจิทัล             

020237501 วงจรแปลงผันโดยใชวิธีสวิตซกำลังข้ันสูง             

020237502  ระบบฝงตัวข้ันสูงและการประยุกตใชงาน             

020237503 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง             

020237504 การวิเคราะหและสังเคราะหโครงขายข้ันสูง             

020237505 วงจรรวมแบบแอนาลอกและผสมสญัญาณ             

020237506 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส             

020237600 การสื่อสารไรสายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม             

020237601 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาสำหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม             

020237602  เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับแมเหล็กไฟฟา             

020237603 การวิเคราะหสายอากาศ             

020237604 การวิเคราะหวงจรไมโครเวฟและวงจรขยาย             

020237605 หัวขอข้ันสูงดานวิศวกรรมโทรคมนาคม             
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปนการจัด

การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีใหมีความรู ความสามารถในการทำวิจัยชั้นสูงทางดาน

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (AUN.3-1)  ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรจึงไดมีการออกแบบใหครอบคลุม 

ท้ังทักษะความรูเฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรูท่ัวไป ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาของ สกอ. ท่ีประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดาน

ทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดานไดคำนึงถึงระดับการ

เรียนรูท่ีกำหนดโดย Bloom’s Texanomy ท่ีโครงสรางของหลักสูตรไดเนนถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ความรูข้ันสูง ไดแก การประยุกตความรูและทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา การวิเคราะหเพ่ือ

แกปญหา การประเมินคาเพ่ือชวยในการตัดสินใจและการไดมาซ่ึงระบบงานท่ีดีท่ีสุด และการสรางสรรคงานท่ี

สามารถสรางนวัตกรรมสมัยใหมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา โดยท่ีผูสอนมีการบูรณาการความรู ทักษะ และเจต

คติ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน ทำเปน และถายทอดเปน ดังรายละเอียดท่ีกำหนดในรายวิชาการ

วิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา รายวิชาสัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา และวิทยานิพนธ เปนตน 

 

การประเมินตนเอง 

3 
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 

Content) 

คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment 

with the expected learning outcomes 

       

3.2 The contribution made by each course to achieve the 

expected learning outcomes is clear 

       

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated 

and up-to-date 

       

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.3-1 AUN.3-1 หลักสูตร มคอ.2 

AUN.3-2 AUN.3-1 หลักสูตร มคอ.2 

AUN.3-2 การวิเคราะหผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

AUN.3-3 AUN.3-1 หลักสูตร มคอ.2 
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AUN.4 วิธกีารเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 

 

ผลการดำเนินงาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดกำหนด

ปรัชญาไววา “มุงเนนการพัฒนางานวิจัยชั้นสูงทางดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา” (AUN.4-1) โดยไดให

ความสำคัญกับการพัฒนาคนและการศึกษา เพ่ือมุงสูสังคมแหงการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความลึกซ้ึงในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา ท่ีสามารถสรางองคความรูใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาดานเทคโนโลยี  ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิต

ดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จะมีสวนสำคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรูและขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาต ิ

สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2559) ไดใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการทบทวนและกำหนดปรัชญา วัตถุประสงค และ

โครงสรางของหลักสูตรตามพันธกิจหลักของภาควิชา ของคณะ และของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธใหกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียรับทราบและเขาในในทิศทางเดียวกันผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต 

การประชุม การประเมิน การสัมมนาประจำป เปนตน 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 

หลักสูตรไดกำหนดกลยุทธและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ กลยุทธการเรียนการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของแตละรายวิชา ท่ีสนับสนุนใหผูเรียนมีพ้ืฐาน

ความพรอมและความตื่นตัวท่ีจะศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน สนับสนุนใหผูเรียนบูรณาการความรูเกาและใหมเพ่ือนำไป

ประยุกตใชงานและใชในการแกปญหา มีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันจากประสบการณจริงของผูสอน

และของผูเรียนท่ีทำงานแตกตางกัน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูใฝรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต โดยกลยุทธของการ

จัดการเรียนการสอนไดถูกกำหนดไวในเอกสาร มคอ. 2 (AUN.4-1) มคอ. 3 (AUN.4-2) ท่ีไดมีการสะทอน

มาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร 

ท่ีมีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน เปนดังนี้ 

1) การบรรยายเนื้อหาวิชาในหองเรยีน การมอบหมายงาน และการคนควาขอมูล  

2) การอภิปรายเปนกลุมในหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดใชความรูท่ีเรยีนมาประยุกตและแกปญหา

ทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

3) การลงมือทำกิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามท่ีมอบหมาย 

4) การจัดทำรายงานและการนำเสนอขอมูลในชั้นเรียนและในท่ีประชุมวิชาการ 

5) การจัดทำบทความวิชาการและเขารวมการประชุมวิชาการ 
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6) การคนควา การทดลอง และทำงานวิจัยตามสาขาวิชาท่ีศึกษา 

7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันท้ังภายในและนอกหองเรียน 

8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู 

ดังนั้นหลักสูตรจะมีการปลูกฝงและฝกฝนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีดี สามารถคิดวิเคราะห

และแกปญหาได มีความรับผิดชอบ รูจักการทำงานรวมกับผูอ่ืน สามารถนำเสนอหรือสื่อสารขอมูลตาง ๆ ไดอยาง

เปนระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพ่ือสรางประสบการณในการทำงาน ท่ีสงผลใหผูเรียนมีผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ตามท่ีกำหนดของหลักสูตร 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปน

หลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการเรียนรูดานวิศวกรรมไฟฟาข้ันสูง การสัมมนา การ

ฝกอบรม การคนควาและทำงานวิจัย ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีบูรณาการวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรู

ทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟาสมัยใหม เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา การเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน การเรียนรูแบบการแกไขปญหาเปนฐาน เปนตน การสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยาง

ตลอดชีวิตอันเปนผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกลาว (AUN.4-1) 

 

การประเมินตนเอง 

4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders 

       

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 

the achievement of the expected learning outcomes 

       

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning        

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.4-1 AUN.4-1 หลักสูตร มคอ.2 

AUN.4-2 AUN.4-2 เอกสาร มคอ.3 

AUN.4-3 AUN.4-1 หลักสูตร มคอ.2 
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AUN.5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 

 

ผลการดำเนินงาน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการ

ประเมินผูเรียนในข้ันตอนท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1) การรับเขาศึกษา 

หลักสูตร (AUN.5-01) ใชระบบการรับตรงท่ีกำหนดใหผู ท่ีเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เปนผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา สาขาวิชาท่ีเก่ียวของดานวิศวกรรมไฟฟา โดยมีคุณสมบัติท่ีจะตองผานการทำวิทยานิพนธไมต่ำกวา 12 

หนวยกิตของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ/หรือมีผลงานวิทยานิพนธ

หรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองมีการเสนอตอท่ีประชุมทางวิชาการ และมีประสบการณในการทำงานในตำแหนง

อาจารย นักวิจัย นักเทคโนโลยี หรือทำงานเก่ียวกับการเรียนการสอน หรือการฝกอบรม  

จากนั้นผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติขางตน ตองดำเนินการรับสมัครผานระบบการสมัครนักศึกษาใหม

ของบัณฑิตศึกษา (AUN.5-1-01) และผานการสอบสัมภาษณโดยอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีประเด็นการ

พิจารณาท่ีสำคัญท่ีรองรับกับการคัดเลือกผูสมัครท่ีสามารถไดรับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning 

Outcomes) ตามท่ีหลักสูตรกำหนด ไดแก คุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีจำเปนและสอดคลองกับหลักสูตร ความรูและ

ทักษะท่ีจำเปน ความพรอมและทัศนคติในการศึกษา บุคลิคภาพ ประสบการณและความสามารถในการทำงาน

วิจัย ตลอดจนทิศทางและเปาหมายในการศึกษาของผูเรียน เปนตน 

2) การวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียน 

หลักสูตร (AUN.5-01) มีการวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียนท่ีถูกกำหนดในแผนการสอนของ

รายวิชาตาง ๆ ในแตละภาคการศึกษา ซ่ึงแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรูท่ีคาดวาจะไดจากแตละรายวิชา 

มีการกำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู สัดสวนการใหคะแนน คาถวงน้ำหนักคะแนนของการประเมินผล ซ่ึง

สอดคลองและครอบคลุมผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรและของแตละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ. 

3 (AUN.5-02) 

3) การจบหลักสูตรการศึกษา 

หลักสูตร (AUN.5-01) ไดกำหนดเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะ

สำเร็จการศึกษา  ตองมีคุณสมบัติ ไดแก ผูเรียนตองไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3 (จากระบบ 4 

ระดับคะแนน) มีการ  สอบผานภาษาอังกฤษ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) และ

เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได ตลอดจนมีการตีพิมพ

เผยแพรวิทยานิพนธ ท่ีประกอบดวย สำหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองมีการเสนอตอท่ี
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ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) และตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง

นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีถูกกำหนดในแผนการสอนของรายวิชาตาง ๆ ซ่ึงแผนการสอน

จะมีการระบุผลการเรียนรูท่ีคาดวาจะไดรับในแตละรายวิชา มีการกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

สัดสวนการใหคะแนน คาถวงน้ำหนักคะแนนของการประเมินผล ซ่ึงสอดคลองและครอบคลุมผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตรและของแตละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ. 3 (AUN.5-02) ในหมวดท่ี 4 เรื่องการ

พัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาของแตละวิชา ซ่ึงมีการกำหนดกลยุทธในการสอนและวิธีการประเมินเพ่ือ

บรรลุผลการเรียนรูไว ท่ีผูสอนจะมีการจัดทำและสงภาควิชากอนเปดเรียนทุกภาคการศึกษา และแจงกับผูเรียนใน

สัปดาหแรกของการเรียนการสอนในแตละวิชา สำหรับเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของแตละรายวิชาจะ

แตกตางกัน แตครอบคลุมผลการเรียนรูท่ีกำหนดไวท้ัง 5 ดาน จึงสงผลใหตองใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ี

หลากหลาย เชน การใหคะแนนการเขาชั้นเรียนและการสงงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทำงานท่ี

มอบหมาย การนำเสนอขอมูล เปนตน อยางไรก็ตาม ทุกรายวิชา ผูสอนจะคำนึงถึงความถูกตองในการประเมินผล

เพ่ือใหสะทอนผลการเรียนรูในแตละวิชา และการวัดผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยใชระบบการประเมินผลและ

การสงเกรดแบบออนไลนทางเว็บไซตมหาวิยาลัย (AUN.5-03) โดยผูสอนสามารถเลือกไดวาใชวิธีการตัดเกรดใน

รูปแบบตาง ๆ ท่ีประกอบดวย การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ การตัดเกรดแบบอิงกลุม และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ-

อิงกลุม 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment 

หลักสูตรจะกำหนดใหผูสอนดำเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน ท่ีทำใหเกิดผลการเรียนรู

ตามท่ีระบุในรายละเอียดของแตละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชาจะระบุไว

ในเอกสาร มคอ. 5 (AUN.5-04) โดยผูสอนตองรวบรวมคะแนนเพ่ือทำการตัดเกรดในระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในแตละรายวิชาท่ีเว็บไซตมหาวิยาลัย (AUN.5-03) 

โดยระบบนี้นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนในแตละภาคการศึกษาไดตามระยะเวลา ท่ีงานทะเบียนการศึกษา

กำหนด และกำหนดใหผูเรียนทำการประเมินผูสอนในแตละรายวิชาอีกดวย เพ่ือท่ีผูสอนและผูท่ีเก่ียวของทางดาน

งานวิชาการ จะไดนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลใน

ภาคการศึกษาถัดไป โดยรายละเอียดแสดงในเอกสาร มคอ. 5  

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลท้ังระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทำกิจกรรมการ

เรียนการสอนตาง ๆ ในชั้นเรียน และกำหนดใหผูสอนดำเนินการแจงผลของคะแนนสอบใหกับผูเรียนภายใน
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ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย (AUN.5-03)  นอกจากนั้นหลักสูตรไดกำหนดให

มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน (AUN.5-05, AUN.5-06) โดยผลของ

คะแนนและการประเมินท่ีไดรับ ผูสอนจะนำมาใชในการปรับปรุงวิธีการสอนให มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากนั้นผูเรียนสามารถนำผลคะแนนการสอบท่ีไดไปใชในการปรับปรุงและทบทวนวิธีการเรียนหรือการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนท่ีผานมาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

หลักสูตร (AUN.5-01) มีระบบของการใหความเปนธรรมในการจัดการเรียนการสอน  โดยการใหผูเรียน

สามารถดำเนินการรองเรียนหรือสอบถามในปญหาและประเด็นท่ีผูเรียนสงสัยในการเรียนการสอน เชน การวัดและ

ประเมินผลการเรียน การใหคะแนน การมอบหมายงานหรอืกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน ซ่ึงมีการระบุวิธีการ

ดำเนินการดังกลาวไวอยางชัดเจนใน มคอ.2 หมวดท่ี 7 ขอ 5 การอุทธรณผลการประเมิน โดยผูเรียนสามารถ

ดำเนินการจัดทำคำรองผานระบบของอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาภาควิชา รองคณบดีฝายวิชาการ คณบดี รอง

อธิการบดีฝายวิชาการ อธิการบดี ตามลำดับ โดยมีการคำนึงถึงการไมใหมีผลกระทบท่ีมีตอผูเรียนเปนสำคัญหรือ

ไมใหผูท่ีเก่ียวของมีผลประโยชนทับซอนกัน ในการดำเนินการเพ่ือแกปญหาดังกลาว ระบบการจัดการศึกษาดาน

วิชาการของสวนงานจะมีการพิจารณาเปนกรณี ๆ เชน การดำเนินข้ันตอนตามประเด็นท่ีรองขอ การจัดประชุมผูท่ี

เก่ียวของเพ่ือแกปญหาดังกลาว การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและแกปญหาอยางเปนระบบ เปนตน  

 

การประเมินตนเอง 

5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes 

       

5.2 The student assessments including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit 

and communicated to students 

       

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes 

are used to ensure validity, reliability and fairness of student 

assessment 

       

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 

improve learning 

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure        

 Overall        
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รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.5-1 AUN.5-01 หลักสูตร มคอ.2 

AUN.5-02 เอกสาร มคอ.3 

AUN.5-1-01 ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหมเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

             http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx  

AUN.5-2 AUN.5-02 เอกสาร มคอ.3 

AUN.5-03 ระบบการสงเกรดออนไลน  

                    https://grade.icit. kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx  

AUN.5-3 AUN.5-03 ระบบการสงเกรดออนไลน  

                    https://grade.icit. kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx  

AUN.5-04 เอกสาร มคอ.5  

AUN.5-4 AUN.5-03 ระบบการสงเกรดออนไลน  

                    https://grade.icit. kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx  

AUN.5-05 ประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2-2560 

AUN.5-06 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน 

ประจำปการศึกษา 2560 

AUN.5-5 AUN.5-01 หลักสูตร มคอ.2 

  

http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx


- 25 - 

 

 

AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 

ผลการดำเนินงาน  

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research 

and service 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตร เพ่ือรองรับและตอบสนอง

ความตองการในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใชแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ 4 ป  

(ประจําปงบประมาณ 2556-2559) ของคณะ (AUN.6-1)  โดยในปการศึกษา 2559 บุคลากรท่ีรองรับกับการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) มีดังนี ้

1.) บุคลากรสายวิชาการ ท่ีเปนอาจารยประจำมีจำนวนท้ังหมด 16 คน อาจารยพิเศษ จำนวน 2 คน  

2.) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจำนวนท้ังหมด 7 คน 

ภาควิชาไดมีการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีประกอบดวย

สมรรถนะ อัตรากำลัง ความตองการในการอบรม/พัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคคล ซ่ึงมีการกำหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กำหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทำ

แผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ สุดทายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะหและสรุปผล เพ่ือนำไป

เปนตัวบงชี้ของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีกำหนดไว  

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service 

ภาควิชาไดมีการวางแผนและกำหนดภาระงาน (AUN.6-2) ของบุคลากรสายวชิาการในการจัดการเรียน

การสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดหลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับกับการ

บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ดังนั้นเม่ือ

พิจารณาถึงภาระงานโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีปจจุบัน พบวามีจำนวนเพียงพอตอการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำหรับดานการทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พบวามีผลงานท่ีได

ดำเนินการ และตีพิมพเผยแพรเปนจำนวนมากและมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

ภาควิชาจึงไดมีการพัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากรของภาควิชาไดศึกษาตออยางตอเนื่อง และจัดใหมี

การสรรหาบุคลากรใหมเพ่ือทดแทนอัตราท่ีเกษียณอายุการทำงาน อยางไรก็ตามการบริหารหลักสูตรการศึกษา

ระดับสูง ตองคำนึงถึงความหลากหลายขององคความรูท่ีแตกตางกันและประสบการณของผูสอนเปนสำคัญ ดังนั้น

ภาควิชาจึงไดเชิญบุคลากรท่ีเกษียณอายุท่ีมีประสบการณสูงและมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี สกอ. กำหนด และ

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มาเปนสวนสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนควบคูไปกับบุคลากรปจจุบันของ
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ภาควิชา สำหรับการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการใหม จะมีการประกาศและสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียได

รับทราบท้ังทางเว็บไซตของคณะ และของมหาวิทยาลัย ชองทางของสื่อสาธารณะตางๆ ซ่ึงภาควิชาครุศาสตร

ไฟฟาจะดำเนินการคัดเลือกและคัดสรรบุคลากรใหมตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับวาดวยการบริหารงาน

บุคคล (AUN.6-3-01) และตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกำหนดโดยมีการกำหนด

คุณสมบัติตามท่ีภาควิชาตองการ จากนั้นจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย (AUN.6-3-02) ดำเนินการรับ

สมัครตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม สอบวัดคุณสมบัติโดยการสัมภาษณ ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ และ

ประกาศผลการรับสมัคร (AUN.6-3-03) ตลอดจนการทำสัญญาจางและประเมินผลการทดลองการการ

ปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ซ่ึงข้ันตอนการดำเนินการท้ังหมดจะสื่อสารใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ไดรับทราบท่ีโปรงใส เปนธรรม และเชื่อถือได 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จะมีการกำหนดใหแตละปการศึกษาจะมีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการท่ีเปนพนักงานประจำ จำนวน 2 ครั้งตอป  ดวยหลักการตามแบบฟอรม

ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (AUN.6-4-01)  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และมีการ

ประกาศใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดเขาใจและรับทราบ เพ่ือนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน โดยมีองคประกอบการประเมินผลจำนวน 3 ดาน ไดแก  

1)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซ่ึงจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ

งานบริหารของแตละบุคคล  

2)  การประเมินผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซ่ึงประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรม

และความซ่ือสัตย (M) ความมุงม่ันใหเกิดผลสำเร็จของงาน (U) การทำงานเปนทีม (T) จิตสำนึกองคกร (N) และ

การพัฒนางานอยางตอเนื่อง (B) และ  

3)  การประเมินตามขอตกลงการปฏิบัติงาน  

สำหรับการประเมินผลของบุคลากรสายวิชาการท่ีรับใหม จะกำหนดใหมีการผานการอบรมทางดาน

สมรรถนะของการเปนอาจารยผูสอน และมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 

1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปแรก ระยะท่ี 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ป และระยะ

ท่ี 3 การประเมินผลการบรรจุเปนพนักงานประจำท่ีมีเกณฑมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยกำหนด โดยรายละเอียดของขอมูลจะมีการชี้แจงและประกาศใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ 

นอกจากนั้นบุคลากรสายวิชาการ สามารถขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการไดตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(AUN.6-4-02) เพ่ือสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them 

ภาควิชาไดมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยการสงบุคลากรเขารวมฝกอบรม สัมมนา ประชุม
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วิชาการ และเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของตาง ๆ เพ่ือนำมาใชเปนประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 

พัฒนาการเรียนการสอน การทำวิจัย และการใหบริการวชิาการ ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน (AUN.6-5)   

ลำดับ   ชื่อ – นามสกลุ หัวขอ/เร่ือง วันเวลา / สถานท่ีอบรม 

1 ผศ.พิสุทธ์ิ  จันทรชัยชนะกุล โครงการอบรมสำหรับผูบริหาร หลักสูตร 

กฎหมายปกครองและการดำเนินการทาง

วินัย รุนท่ี 1  

วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 

เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ณ หองประชุมเบญจรตัน  

อาคารนวมิทรราชินี มจพ. 

2 อ.ดร.กฤตยา  ทองผาสุข โครงการอบรมหลักสูตร Infographic 

Presentation Training and Workshop 

ครั้งท่ี 5 

วันท่ี 24 – 25 กุมภาพันธ 2561 

ณ Infographic Thailand (บริษัทไลค

มี) ช้ัน 2 อาคารไทยศรี BTS กรุงธนบุร ี

อมรมหลกัสตูร “ทบทวนผูประเมนิฯ ระดับ

ระดับหลักสตูร สำหรับผูประเมินฯ ท่ีข้ึน

ทะเบียนกับ ทปอ.” 

วันท่ี 8 – 9 มิถุนายน 2561 

ณ หอง Arnoma 2&3 ช้ัน 3  

โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 

3 อ.ดร.ขนิษฐา  หินออน โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาคิดเปน 

ทำเปน 

วันท่ี 19 มิถุนายน 2561  

เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ณ หองประชุมช้ัน 9 

สำนักวิจัยวิทยาศาศาตรและเทคโนโลย ี

 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มีการเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตรเขารับคัดเลือกและไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานดีเดนประจำป 2560 โดยใชหลักการเกณฑการคัดเลือกและคุณสมบัติตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด (AUN.6-6-03) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแกผูท่ีไดรับคัดเลือกท่ีได

ประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี เสียสละ และอุทิศตนสรางมีภาระงานท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการทำวิจัยและทำ

ประโยชนแกมหาวิทยาลัยและหนวยงานมาอยางสม่ำเสมอ ทางภาควิชาเห็นสมควรใหไดรับการยกยองสรรเสริญ 

เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตอไป  

สำหรับบุคลากรท่ีทำงานวิจัยและมีการนำเสนอหรือตีพิมพเผยเพ่ือการแพรผลงานวิจัย (AUN.6-6-02) 

ทางสวนงานมีการใหการสนับสนุนการตีพิมพและเผยแพรบทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณใหแกผูเขียน

บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยใชประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการ

เขียนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพของมหาวิทยาลัย (AUN.6-6-01) จากเงินงบประมาณเงินรายไดท่ีไดมีการ

กำหนดหลักเณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพตามประกาศคณะ 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม ในสวนของภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการสนับสนุนเปนทุนอุดหนุนเพ่ือการไปนำเสนอ

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพ่ือการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

และระดับนานาชาติ ตามประกาศของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
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6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการทำงานวิจัยและผลิตผลงานท่ี

ทรงคุณคาเพ่ือนำไปเปนประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการนำไปบูรณาการกับ

การเรียนการสอน บูรณากับการใหบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนำไปใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอสังคม ปการศึกษา 2560 บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 10 บทความ (AUN.6-7-01)  

 

ตาราง AUN.6-1 จำนวนอาจารยจำแนกตามปการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท 

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

N % N % N % 

ศ. 2 - 2 2 100 1 - 1 1 100 1 - 1 1 100 

รศ 5 - 5 5 100 4 - 4 4 100 4 - 4 4 100 

ผศ. 4 - 4 4 100 3 - 3 3 100 3 - 3 3 100 

อ. - - - - - - - - - - - - - - - 

อ.พิเศษ - - - - - 2 - 2 2 100 2 - 2 2 100 

รวม 10 - 10 10 100 10 - 10 10 100 10 - 10 10 100 

ประเภท 

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

N % N % N % 

ศ. 1 - 1 1 100 1 - 1 1 100 1 - 1 1 100 

รศ 4 - 4 4 100 5 - 5 5 100 6 - 6 6 100 

ผศ. 3 - 3 3 100 5 - 5 5 100 6 1 7 7 100 

อ. - - - - - 2 1 3 3 100 2 - 2 2 100 

อ.พิเศษ 2 - 2 2 100 2 - 2 2 100 - - - - - 

รวม 10 - 10 10 100 15 1 16 16 100 15 1 16 16 100 
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ตาราง AUN.6-2.1 สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษา 

ปการศึกษา 
FTEs ของบุคลากรสาย

วิชาการ* 

FTES ของนกัศึกษา

บัณฑิตศึกษา 

สัดสวนบุคลากรสายวิชาการ 

ตอ FTES ของนักศึกษา** 

2556 65.00 85.46 1 : 8.55 

2557 64.84 56.92 1 : 5.69 

2558 318.67*** 327.08** 1 : 7.11 

2559 344.00*** 418.11** 1 : 7.60 

หมายเหต ุ รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย กลุมงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา  

 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบด ี

 * ภาระงานสอนของจำนวนช่ัวโมงตอสัปดาห  

 ** ปรับคา FTES ระดับสูงกวาปรญิญาตรี เปนระดับปรญิญาตรีแลว โดย FTES ระดับสูงกวาปรญิญาตรี x 2 = 

FTES ระดับปริญญาตร ี

 *** การปรับคาจานวนช่ัวโมงสอนระดับสูงกวาปริญญาตรีเปนระดับปริญญาตรี ใชเกณฑมาตรฐานจานวนช่ัวโมง

สอนตอสัปดาห ระดับปรญิญาตรี = 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห และระดับสูงกวาปริญญาตรี = 6 ช่ัวโมงตอสปัดาห 
 

ตาราง AUN.6-2.2 สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษา 

ปการศึกษา 
FTES* 

ผลตาง 
อาจารย : FTES 

ผลตาง 
แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

2556 434.33 411.17 23.16 8.69 8.57 0.12 

2557 401.34 315.16 86.18 7.72 8.52 -0.80 

2558 327.08 309.58 17.50 7.11 9.11 -2.00 

2559 418.11 359.37 58.74 7.60 10.89 -3.29 

หมายเหต ุ รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย กลุมงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา  

 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบด ี

 * ปรับคา FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนระดับปรญิญาตรีแลว โดย FTES ระดับสูงกวาปรญิญาตรี x 2 = 

FTES ระดับปริญญาตร ี

ตาราง AUN.6-3 การคงอยูของอาจารย 

ปการศึกษา 

จำนวนอาจารย

ท้ังหมดตน 

ปการศึกษา 

จำนวนอาจารยลาออก/

เกษียณในระหวาง 

ปการศึกษา 

จำนวนอาจารย 

เขาใหมระหวาง 

ปการศึกษา 

จำนวนอาจารย

ท้ังหมดปลายป

การศึกษา 

2555 10 1 - 9 

2556 9 - - 9 

2557 9 - - 9 

2558 9 - - 9 

2559 16 1 - 15 

2560 15 1 - 14 
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ตาราง AUN.6-4 จำนวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร 

ปการศึกษา 

ประเภทการเผยแพร 

รวม 

จำนวนผลงานวิจัย 

ท่ีเผยแพรตอบุคลากรสาย

วิชาการ 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

2555 6 11 17 1.70 

2556 2 21 23 2.55 

2557 3 3 6 0.67 

2558 9 8 17 1.89 

2559 8 5 13 0.81 

2560 9 27 36 1.09 

การประเมินตนเอง 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, 

re-deployment, termination, and retirement) is carried out to 

fulfil the needs for education, research and service 

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored 

to improve the quality of education, research and service 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 

academic freedom for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated 

       

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated        

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them 

       

6.6 Performance management including rewards and recognition 

is implemented to motivate and support education, research 

and service 

       

6.7 The types and quantity of research activities by academic 

staff are established, monitored and benchmarked for 

improvement 

       

 Overall        
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รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.6-1 AUN.6-1 แผนพัฒนาบุคลากร  

AUN.6-2 AUN.6-2 ภาระงานสอนและคาตอบแทน 

AUN.6-3 AUN.6-3-01 ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล 

AUN.6-3-02 การรับสมัครอาจารยใหม 

AUN.6-3-03 ผลการสอบคัดเลือก 

AUN.6-4 AUN.6-4-01 แบบฟอรมการประเมินการทำงานของสายวิชาการ 

AUN.6-4-02 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

AUN.6-5 AUN.6-5 ตัวอยางการเขาอบรมของบุคลากรสายวิชาการ 

AUN.6-6 AUN.6-6-01 หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความ 

AUN.6-6-02 หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพ่ือการไปเสนอผลงาน 

AUN.6-6-03 หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน 

AUN.6-7 AUN.6-7-01 ผลงานวิจัย DTE ป 2560 
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ผลการดำเนินงาน  

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 

carried out to fulfil the needs for education, research and service 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนกำหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนทำหนาท่ีสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหกับหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  โดยทางภาควิชาไดยึดตาม

แผนพัฒนาบุคลากรในระยะ 4 ป (ประจําปงบประมาณ 2556-2559) ของคณะ (AUN.7-1) ในการดำเนินงาน ท่ี

มีจุดมุงหมายในการพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยยึดหลักตามวิสัยทัศนของ

งานบุคลากรท่ีวา “พัฒนาคน สงเสริมคุณธรรม ยึดม่ันหลักธรรมาภิบาล” โดยแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

จะมีการกำหนดความคาดหวังทางดานสมรรถนะของบุคลากรท่ีสวนงานตองการ จากนั้นกำหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาบุคลากร กำหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ในการดำเนินงาน และมีการติดตามประเมินผล วิเคราะหและสรุปผล เพ่ือนำไปเปนตัวบงชี้ของความสำเร็จในการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีกำหนดไว นอกจากนั้นในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประกอบดวย

อัตรากำลัง ความตองการในการอบรม/พัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคคลท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความ

ตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเปนสำคัญ 

ภาควิชาจัดอัตรากำลังท่ีมีหนาท่ีแตกตางกันเพ่ือรองรับและตอบสนองความตองการของนักศึกษาและ

บุคลากรสายวิชาการ ดังตาราง AUN.7.1-1และ AUN.7.1-2 

 

ตาราง AUN.7.1-1จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุจำแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา 

สายงาน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปการศึกษา2556 ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 

ตร ี โท ตร ี โท ตร ี โท ตร ี โท ตร ี โท 

บุคลากรหองปฏบัิติการ 2 - 1 1 2 - 1 1 2 - 

บุคลากรสารสนเทศ 1 - 1 - 1 - 1 - - - 

บุคลากรสายบริหารจัดการ 3 - 4 - 3 - 4 - 1 2 

บุคลากรสายบริการนักศึกษา - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 

รวม 6 1 6 2 6 1 6 2 5 3 

 

ตารางAUN.7.1-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ 

ท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตำแหนง วุฒิการศึกษา หนาท่ี 

1 นางศิริรักษ  เขมาภริักษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาโท สารบรรณ, การรับเขานักศึกษาปรญิญาโท

และเอก, งานหลักสูตร 

AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
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ท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตำแหนง วุฒิการศึกษา หนาท่ี 

2 นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร นักวิชาการพัสด ุ ปริญญาโท งานพัสด-ุครุภณัฑ, เบิกจายเงินโปรเจค, 

ยืม-คืน อุปกรณประกอบการเรยีนการสอน 

3 นางสาวกรปารมี ณ บางชาง นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท ตารางสอน, ตารางสอบ, ออกหนังสือ

รับรองทางราชการ, และใหคำปรกึษากับ

นักศึกษา 

4 นางสุคนธ  ศรีปุตตะรักษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตร ี การเงิน, การฝกงานของนักศึกษาปริญญา

ตรี, ดูแลกองทุนอาจารยไพศาล 

5 นายนุกูล   บุญทับ วิศวกรไฟฟา ปริญญาตร ี เบิกจายอุปกรณในการจดัการเรียนการ

สอนของหนวยไฟฟากำลัง 

6 นางสาวธัญชนก  กลิ่นเมธี นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี งานแผน, โครงการตาง ๆ, กิจการ

นักศึกษา, งานประกันคุณภาพ 

7 นางสาวสุภาพร  ช่ืนสกุล นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี เบิกจายอุปกรณในการจดัการเรียนการ

สอนของหนวยอิเล็กทรอนิกส 

8 นายสมบูณ  เช้ือเพชร* พนักงานบริการ ปริญญาตร ี เบิกจายอุปกรณในการจดัการเรียนการ

สอนของหนวยการศึกษา 

หมายเหตุ *สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 

determined and communicated 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนการเกษียณอายุการทำงาน มีการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน

เพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายุ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของผูสมัครและภาระงานท่ีตองการอยาง

ชัดเจนซ่ึงจะยึดตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ซ่ึงการประกาศรับสมัครงานสามารถพบไดท้ังเว็บไซตของ

คณะ (www.fte.kmutnb.ac.th) และของมหาวิทยาลัย (www.kmutnb.ac.th) ซ่ึงมีท้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 

(AUN.7-2-01, AUN.7-2-02) และพนักงานพิเศษ (AUN.7-2-03, AUN.7-2-04) เม่ือมีบุคลากรเขามาทำงาน

ใหม ภาควิชาจะมีการมอบหมายงานตามภาระตำแหนงงานและความรู ความสามารถหรือความถนัด และ

กำหนดใหบุคลากรท่ีทำงานอยูในปจจุบันและมีประสบการณสูงดำเนินการถายทอดขอมูลและสอนงานใหกับ

บุคลากรใหม  

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

ภาควิชามีอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนท้ังหมด 6 คน ท่ีมีหนาท่ีแตกตางกันเพ่ือรองรับ

งานสนับสนุนดานวิชาการ ท่ีประกอบดวยเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีในการเบิกจายอุปกรณใหกับนักศึกษา เจาหนาท่ี

สำหรับการเบิกจายอุปกรณฝกสอนหรือวัสดุในการทำโครงงานของนักศึกษา เจาหนาท่ีนักวิชาการศึกษาท่ีคอยให

คำปรึกษาและแนะนำทางดานการลงทะเบียน การรับคำรองนักศึกษาและเรื่องท่ีเก่ียวกับวิชาการท้ังหมด รวมไป

ถึงเจาหนาท่ีดานการเงิน เจาหนาท่ีทางดานแผนและนโยบาย ท่ีจะคอยชวยเหลือและใหคำปรึกษานักศึกษาและ

อาจารย 

http://www.fte.kmutnb.ac.th/
http://www.kmutnb.ac.th/
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตำแหนง มีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดพัฒนา หรือ

การปรับปรุงสมรรถนะของผูปฏิบัติงานใหสามารถทำงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยจะใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุน (AUN.7-3-01) ซ่ึงมีองคประกอบการประเมิน 2 ดาน ไดแก  

1)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซ่ึงจะครอบคลุมภาระหนาท่ีของแตละตำแหนงงาน  

2)  การประเมินผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซ่ึงประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรม

และความซ่ือสัตย (M) ความมุงม่ันใหเกิดผลสำเร็จของงาน (U) การทำงานเปนทีม (T) จิตสำนึกองคกร (N) และ

การพัฒนางานอยางตอเนื่อง (B) และ  

3)  การประเมินตามขอตกลงการปฏิบัติงาน  

กรณีพนักงานพิเศษจะใชแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีราชการของพนักงานพิเศษ 

(AUN.7-3-02) ซ่ึงมีองคประกอบการประเมิน 3 ดาน ไดแก 

1) ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

สำหรับการประเมินผลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีรับใหม จะมีการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ระยะ (AUN.7-3-03) ไดแก ระยะท่ี 1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปแรก 

ระยะท่ี 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ป และระยะท่ี 3 การประเมินผลการบรรจุเปนพนักงานประจำ

ท่ีมีเกณฑมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกำหนด โดยขอกำหนดและ

รายละเอียดขอมูลจะมีการชี้แจงและประกาศใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ  

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีอยูในเกณฑท่ีตองพัฒนาและปรับปรุงท่ีติดตอกันสอง

ครั้ง แตผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไมพัฒนาข้ึน ทางภาควิชาจะพิจารณาใหออกจากงานโดยถือวาสัญญา

การจางงานสิ้นสุดลง ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของทางคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด 

โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงาน รวมไปถึงการรักษาระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณดวย 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them 

ภาควิชามีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตามกระบวนการของคณะ ท่ีมีการสำรวจความ

ตองการในการอบรมของสายสนับสนุนวิชาการ และจัดใหมีการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับตำแหนงหนาท่ีงาน 

ตลอดจนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขารวการประชุม การสัมมนา และกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง และ

สอดคลองตามภาระหนาท่ีของแตละคน เพ่ือท่ีบุคลากรมีสมรรถนะทางอาชีพ และไดเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 

และนำความรูท่ีไดมาพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยปการศึกษา 2559 มีบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการเขารับการอบรมท้ังสิ้น 6 คน โดยมุงเนนเนื้อหาการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย

หรือเก่ียวกับหนาท่ีประจำ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะใหเหมาะสมและนำความรู ท่ีไดมาพัฒนาการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน (AUN.7-4-01) 
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ตาราง AUN.7-4 สรุปการเขาอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 

ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ หัวขอเร่ืองท่ีอบรม/ประชุม วันเวลา / สถานท่ีอบรม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

1 นางสาวศิริรักษ  เขมาภิรักษ 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ

จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดจิทัิล  

วันท่ี 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใสรี

สอรท จ.เพชรบูรณ และวันท่ี 5 ม.ค. 2561

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการเขียนหนังสือ

ราชการ 

วันท่ี 21-22 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00-17.00 

น. ณ หองประชุม 216-217 อาคาร 52 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 

2 นางสาวเสาวลักษณ  วรรณบวร  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ

จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดจิทัิล  

วันท่ี 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใสรี

สอรท จ.เพชรบูรณ และวันท่ี 5 ม.ค. 2561

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ. 

โครงการพัฒนารปูแบบการถายทอด

ความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานจากผูเกษียณอายุราชการ 

วันท่ี 8 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ หองประชุมช้ัน 9 สำนักวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

โครงการบริหารจัดการดวยหลักธรรมภิ

บาล 

วันท่ี 24 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-12.00น. 

ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมิทรรา

ชินี มจพ. 

พนักงานพิเศษ 

3 นางสาวกรปารมี ณ บางชาง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ

จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดจิทัิล  

วันท่ี 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใสรี

สอรท จ.เพชรบูรณ และวันท่ี 5 ม.ค. 2561

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ. 

4 นางสาวธัญชนก  กลิ่นเมธี 

5 นางสาวสุภาพร ช่ืนสกุล 

*ขอมูลถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

ภาควิชามีระบบการบริหารงานบุคคลตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป ซ่ึงจะมีผลตอการ

เลื่อนตำแหนงและการข้ึนเงินของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

ซ่ึงบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตนจากหัวหนาภาควิชาท่ีเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนดของมหาวิทยาลัยและตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เปนผูลงนามใหมีการเลื่อนตำแหนง

หรือการข้ึนเงินเดือน นอกจากนี้ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยยังมีการมอบรางวัลใหแกบุคลากรสายสนับสนุน

ท่ีปฏิบัติงานดีเดนในแตละป โดยใชหลักการเกณฑการคัดเลือกและคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
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(AUN.7-5-01) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแกผูท่ีไดรับคัดเลือกท่ีไดประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี 

เสียสละ และอุทิศตนสรางประโยชนแกมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีสมควรจะไดรับการยกยอง สรรเสริญ เพ่ือ

เปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตอไป  

 

การประเมินตนเอง 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is carried out to fulfil the needs for 

education, research and service 

       

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 

deployment and promotion are determined and 

communicated 

       

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated        

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them 

       

7.5 Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate and support education, research 

and service 

       

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.7-1 AUN.7-1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

AUN.7-2 AUN.7-2-01 การบริหารงานบุคคล (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

AUN.7-2-02 ใบสมัคร (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

AUN.7-2-03 การบริหารงานบุคคล (พนักงานพิเศษ) 

AUN.7-2-04 ใบสมัคร (พนักงานพิเศษ) 

AUN.7-3 AUN.7-3-01 แบบประเมินการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

AUN.7-3-02 แบบประเมินการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานพิเศษ) 

AUN.7-3-03 รายงานการประเมินผล (พนักงานพิเศษ) 

AUN.7-4 AUN.7-4-01 การเขาอบรมและพัฒนาของสายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย+พนักงานพิเศษ) 

AUN.7-5 AUN.7-5-01 หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน 
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AUN.8 คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) 

 

ผลการดำเนินงาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดมีการ

กำหนดจำนวนนักศึกษาท่ีจะประกาศรับสมัครเขาศึกษาตอในแตละปการศึกษาตามท่ีระบุไวใน มคอ. 2 หมวดท่ี 3 

(AUN.8-1-01) แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในชวงระยะเวลา 5 ป และทางบัณฑิตศึกษาจะทำ

หนาท่ีเปดรับสมัครนักศึกษาใหมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการจัดทำระเบียบการรับสมัครนักศึกษา

ใหม  (AUN.8-1-02) และประชาสั มพั นธ ทางเว็ บ ไซต  http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx  

ซ่ึงผูสนใจเขาศึกษาตอสามารถตรวจสอบขาวสารการรับสมัครนักศึกษาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยผูมีสวนได

สวนเสียสามารถรับทราบขอมูลและขาวสารท่ีประกาศและท่ีมีการประชาสัมพันธสำหรับขอมูลท่ีเพ่ิมเติมและมีการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและตามท่ีผูมีสวนไดสวนเสียตองการ  

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดกำหนด

กฏเกณฑ คุณสมบัติผูสมัคร และวิธีการรับสมัครตามท่ีถูกระบุในเอกสารหลักสูตร มคอ. 2 หมวดท่ี 3 ขอ 2.2 เรื่อง 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอ (AUN.8-1-01) โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทำระเบียบการรับสมัครบนเว็บไซตของ

บัณฑิตศึกษาดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม และจัดสอบวัดคุณสมบัติ ดวยวิธีการสอบสัมภาษณโดย

คณะกรรมการวดัและประเมินผลการสอบเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา โดยใชเกณฑการประเมินผลสอดคลอง

กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรและท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการท่ี

ถูกแตงตั้งมาจากมหาวิทยาลัย ท่ีประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ โดยขอมูล

และรายละเอียดในการรับสมัครนักศึกษาใหมท้ังหมดจะมีการเผยแพรสูสาธารณะทุกชองทางและตามความ

เหมาะสม 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีระบบการ

ติดตามความกาวหนาของผูเรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผูเรียนผานทางระบบสารสนเทศเพ่ืองาน

ทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp (AUN.8-3-01) และทางเว็บไซตของ

ภาควิชา ตลอดจนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ผานทาง e-mail, Line และ Facebook อีกท้ังมีการ

มอบหมายใหมีระบบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาประจำหอง (AUN.8-3-02) อาจารย

ผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ในการควบคุม ดูแล ใหคำปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใช

ชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx
http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are available to improve learning and employability 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการการจัดสัมมนาประจำประดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนำระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา นักศึกษาไดนำเสนอผลงานความกาวหนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และมีการ

ระดมความคิดเห็นสำหรับนำมาใชกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยของภาควิชา นอกจากนี้ทางหลักสูตร ภาควิชา  

มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ไดมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนจำนวนมาก ไดแก การไหวครู การ

ปฐมนิเทศบัณฑิตใหม การปจฉิมนิเทศ การเขารวมการประชุมทางวิชาการ การบรรยายผลงานวิจัย การจัด

ฝกอบรม  การฟงบรรยายพิเศษ การประกวดงานวิจัยดีเดน เปนตน เพ่ือท่ีจะสงเสริมใหบัณฑิตนำไปใชในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนและการทำวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 

research as well as personal well-being 

 มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญในความเปนอยูท่ีดีของนักศึกษาดวยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาดวยการ

บริการตรวจสุขภาพประจำปใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีหองพยาบาลเพ่ือทำการรักษาและจายยา

เบื้องตนท่ีมีแพทยประจำทำหนาท่ีตรวจสุขภาพในแตละวัน ซ่ึงนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถ

ตรวจสอบแพทยเวรเขาตรวจไดท่ี http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html (AUN.8-5-01) สำหรับ

หองน้ำและบริเวณท่ีจัดการเรียนการสอนในแตละอาคารไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะ ดวยพนักงานทำความ

สะอาดของแตละอาคาร และมีการทำประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาทุกชั้นป โดยคุมครองเม่ือประสบอุบัติเหตุจน

ไดรับบาดเจ็บ และเสียชีวิต อานรายละเอียดไดท่ี http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx 

(AUN.8-5-02) นอกจากนั้น ภาควิชาไดจัดหองเรียน หองทำวิจัย และหองปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความ

สะดวกใหแกนักศึกษาของหลักสูตรโดยคำนึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร อีกท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาของ

นักศึกษาในโครงการการจัดสัมมนาประจำประดับบัณฑิตศึกษา (AUN.8-4-01) เพ่ือใหนักศึกษาเขาในระบบและ

ระเบียบของการศึกษา และการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางนักศึกษาในแตละชั้นปและกับคณาจารยของภาควิชา 

ตาราง AUN.8-1 ขอมูลการรับเขานักศึกษาในหลักสูตร (DTE)  

ปการศึกษา จำนวนผูสมัคร จำนวนท่ีประกาศรับ 
จำนวนผูมสีิทธ ิ

เขาศึกษา 
จำนวนท่ีลงทะเบียน 

2556 7 5 7 7 

2557 7 5 7 7 

2558 4 5 4 4 

2559 7 5 7 7 

2560 7 5 7 7 

http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html
http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
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ตาราง AUN.8-2 จำนวนนักศึกษาท้ังหมดจำแนกตามชั้นปท่ีศึกษา 

ปการศึกษา 
ป 1 ป 2 ป 3 ตกคาง รวม 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2556 - 6 - 3 8 7 - - 8 16 

2557 7 7 4 6 10 9 - - 21 22 

2558 2 4 - 7 5 6 6 5 13 22 

2559 9 7 - 4 7 7 8 6 24 24 

2560 7 7 7 6 8 4 3 4 25 14 

 

การประเมินตนเอง 

8 คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date 

       

8.2 The methods and criteria for the selection of students are 

determined and evaluated 

       

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, 

academic performance, and workload 

       

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and 

other student support services are available to improve learning 

and employability 

       

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for 

education and research as well as personal well-being 

       

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.8-1 AUN.8-1-01 มคอ.2  

AUN.8-1-02 ระเบยีบการรับสมัครนักศึกษาใหมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

AUN.8-2 AUN.8-1-01 มคอ.2 

AUN.8-3 AUN.8-3-01 เว็บไซต http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp 

AUN.8-3-02 คำสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา ประจำปการศึกษา 2559 

AUN.8-5 AUN.8-5-01 หองพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html  

AUN.8-5-02 การประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx  

http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp
http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html
http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
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AUN.9 ส่ิงอำนวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 

 

ผลการดำเนินงาน  

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 

rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 

ภาควิชาไดจัดหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรยีนการสอนและ

การทำวิจัยใหแกทุกหลักสูตร ดังนี้  

1) อาคาร 52  มีหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการ และหองสำหรับนักศึกษาทำโครงงาน รวมท้ังสิ้น

จำนวน 11 หอง ดังนี้ หองเรียน 501, 502, 503, 508, 417 หองประลองและปฏิบัติการและหอง

วิจัย 401, 402, 407, 408, 416 และ 417  

2) อาคาร 44  มีหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการ และหองสำหรับทำวิจัย รวมท้ังสิ้นจำนวน 13 

หอง ท่ีประกอบดวยหอง 403, 404 ,501, 504, 505, 507, 508, 601, 603 และ 611  

นอกจากนั้นแตละหองจะมีเครื่องมือและอุปกรณสำหรับการเรียนการสอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร 

เครื่องเสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เปนตน มากกวานั้นคณะยังมีหองเรียนรวมสมัยใหม

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หองประชุมท่ีมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการบรรยาย 

การฝกอบรม และการประชุมวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรสามารถใชงานรวมกันได 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research 

มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางท่ีนักศึกษาของหลักสูตรสามารถไปคนควาหนังสือ ตำรา และวารสาร ใชงาน

หองโสตทัศนูปกรณ และใชงานหองรวมเพ่ือการติวหรือทำงานเปนกลุม ซ่ึงสามารถจองหองออนไลนไดผานทาง

เว็บไซตของหอสมุดกลางท่ี http://library.kmutnb.ac.th โดยภาคการศึกษาปกติเปดใหบริการในวันจันทร-วัน

ศุกร เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร เวลา 09.00-18.00 น. ขณะท่ีภาคฤดูรอนเปดใหบริการในวันจันทร-วัน

ศุกร เวลา 08.00-16.00 น. นอกจากนั้น เว็บไซตของหอสมุดกลางมีฐานขอมูลท่ีเปนแหลงคนควาใหนักศึกษา

สืบคนและดาวนโหลดเอกสารตาง ๆ ไดจาก เมนู Online Database ฐานขอมูล อาทิเชน Elsevier e-Books 

Collection, ACM Digital Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เปนตน และมีเมนูสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับ

เต็ม TDC ซ่ึงจะเขาเว็บไซต http://www.thailis.or.th/tdc/ เพ่ือสืบคนเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ 

รายงานการวิจยัของอาจารยท่ีรวบรวมมาจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 

research 

ภาควิชาไดมีการจัดซ้ือเครื่องมือและอุปกรณเปนจำนวนมากสำหรับใชในการจัดการเรียนการสอน เชน 

เครื่องมือวัดและเครื่องมือกำเนิดสัญญาณสำหรับงานวิจัยข้ันสูง ท่ีประกอบดวย ดิจิตอลออสโลสโคปความถ่ี 100 

MHz และเครื่องกำเนิดสัญญาณฟงชันเจนเนอเรเตอร ใหนักศึกษาสามารถใชงานรวมกันในการเรียนการสอนและ

http://library.kmutnb.ac.th/
http://www.thailis.or.th/tdc/
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การวิจัย นอกจากนั้นสำหรับวัสดุและอุปกรณเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาไดมีการจัดสรรใหนักศึกษา

ไดฝกปฏิบัติงานท่ีเพียงพอตอการใชในการเรียนการสอนและการทำวิจัย 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research 

 ภาควิชาไดติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายเพ่ิมเติมใหครอบคลุมทุกชั้นท้ัง 2 อาคารท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ใหแกนักศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา ผาน Wireless network connectionชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ดวยการ

ติดตั้ง Wireless Access Point เพ่ิมเติม 14 จุด ขณะท่ีมหาวิทยาลัยไดพัฒนาความสามารถในการเขาถึง

อินเตอรเน็ตไรสายดวยการติดตั้งใหครอบคลุมทุกสวนของมหาวิทยาลัยผาน Wireless network connection 

ชื่อ @KMUTNB-WIFI ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขาใชงานดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานท่ีมหาวิทยาลัยแจงไวตั้งแตเขา

ศึกษา  

น อ ก จ า ก นี้  ห ลั ก สู ต ร มี เ ว็ บ ไ ซ ต  e-learning ท่ี ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู  

ไดแกhttp://te.kmutnb.ac.th/wbi/,http://www.edu.kmutnb.ac.th/telearning/login/index.php,http:/

/te.bopp.go.th/edu/ 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 

needs are defined and implemented 

คณะและภาควิชาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง ซ่ึง

ภาควิชามีการปรับปรุงหองเรียนใหมีความทันสมัย เพ่ือสงเสริม และกระตุนการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตร 

สำหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยไดมีบริการตรวจสุขภาพประจำปใหแกนักศึกษา ตลอดจนมีหอง

พยาบาลเพ่ือทำการรักษาและจายยาเบื้องตน และมีแพทยเขาตรวจสุขภาพในแตละวัน (www.studentaffairs. 

kmutnb.ac.th/TP.html) อีกท้ังมหาวิทยาลัยไดทำประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาทุกชั้นป โดยคุมครองเม่ือ

ประสบอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต (www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx) สำหรับ

หองน้ำและบริเวณท่ีจัดการเรียนการสอนในแตละอาคารไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะ ดวยพนักงานทำความ

สะอาดของแตละอาคาร  

คณะและภาควิชามีระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 44 เชน กลองวงจรปด บันไดฉุกเฉิน ระบบ

แจงไฟไหม ระบบสปริงเกอร และถังดับเพลิง เปนตน ขณะท่ีอาคาร 52 มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาทิเชน 

ตูเก็บสายดับเพลิงพรอมอุปกรณชุด (Fire hose Rack) กลองวงจรปด และบันไดข้ึนลง 3 ดานท่ีสามารถใชเปน

ทางฉุกเฉินได เปนตน นอกจากนั้น อาคารของคณะไดถูกออกแบบใหมีทางลาดบริเวณทางข้ึนดานหนาอาคาร 44 

และทางข้ึนดานขางของอาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟเพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูท่ีพิการในการเดินทาง 

 

  

http://te.kmutnb.ac.th/wbi/
http://te.bopp.go.th/edu/
http://te.bopp.go.th/edu/
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การประเมินตนเอง 

9 
ส่ิงอำนวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐาน (Facilities and 

Infrastructure) 

คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture 

halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 

updated to support education and research 

       

9.2 The library and its resources are adequate and updated to 

support education and research 

       

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to 

support education and research 

       

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate 

and updated to support education and research 

       

9.5 The standards for environment, health and safety; and access 

for people with special needs are defined and implemented 

       

 Overall        

 
 

 

 

 

 

 

. 
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AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 

  

ผลการดำเนินงาน 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ไดถูก

ออกแบบและพัฒนาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหหลักสูตรสะทอนการเปนบัณฑิต “คิดเปน ทำเปน ถายทอดเปน” 

ตามอัตลักษณของภาควิชาและสอดคลองกับคณะท่ีตองการผลิตครูชาง (อาจารยในมหาวิทยาลัย) จึงสงผลให

หลักสูตรสามารถสรางบัณฑิตท่ีเปนครูท่ีสามารถถายทอดและเขาใจทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาเพ่ือสอนใน

สถานศึกษาและสถานประกอบการได ดังนั้น ขอมูลท่ีสำคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และศิษยเกา (AUN.10-1-01, AUN.10-1-02) 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 

evaluation and enhancement 

ภาควิชามีข้ันตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปดรับฟงความคิดเห็นจาก

อาจารย ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย (AUN.10-1-02) ในการกำหนดสมรรถนะท่ีตองการของหลักสูตร ทักษะ

ความรูของผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือชวยสงเสริมและสนับสนุนให

นักศึกษาของหลักสูตรเปนบัณฑิตท่ีมีความรู ทักษะ และเจตคติตามท่ีหลักสูตรคาดหวัง นอกจากนั้นหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.10-1-01) ไดมีการ

ปรับปรุงใหทันสมัยตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดทุก ๆ 5 ป ซ่ึงไปเปนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามี

การกำกับการดำเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร 

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตาม มคอ. 2 หมวดท่ี 7 ขอ 7 ตัวบงชี้

ผลการดำเนินงาน และ มคอ. 7 หมวดท่ี 6 ขอ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

หลักสูตรมีการกำหนดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไวใน

เอกสารหลักสูตร มคอ.2 และมีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวอยางตอเนื่องทุกภาค

การศึกษา ซ่ึงผูสอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรูในเอกสาร มคอ.3 และ

หลักจากสิ้นสุดการเรยีนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรูในเอกสาร มคอ. 5 

หลังจากนั้น หลักสูตรจะมีการจัดทำเอกสาร มคอ. 7 (AUN.10-3) เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบ

ปการศึกษา โดยมีการทวนสอบและการประเมินหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษา ในหมวดท่ี 7 

ขอ 1 การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน ในหมวดท่ี 7 ขอ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน ในหมวด

ท่ี 8 ขอ 1  ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตอ ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ ในหมวดท่ี 8 ขอ 2 การนำไปดำเนินการเพ่ือการวางแผน
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หรือปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดท่ี 9 ขอ 1  ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ี

ผานมา ในหมวดท่ี 9 ขอ 2 ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร และในหมวดท่ี 9 ขอ 3 แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป

การศึกษาถัดไป ซ่ึงผลท่ีไดจะนำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการศึกษาในปตอไป 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปนการ

จัดการเรียนการสอนในระดับสูง นักศึกษาสวนใหญเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาดังนั้นงานวิจัยสวนใหญจึง

มุงเนนการทำวิจัยในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดฝกอบรม ดังนั้นผลงานวิจัยจึง

สามารถนำไปใชประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นพบวาผูสอนมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของกับผลงานวิจัยของตนเองท้ังในแงแนวคิดการ

ทำงานวิจัย  วิธีการทำวิจัย และกระบวนการในการทำวิจัย เขาไปในทุกรายวิชารายวิชาท่ีมีความเชื่อมโยงกัน เชน

รายวิชาการสัมมนา วิทยานิพนธ  รายวิชาทางดานการศึกษา และรายวิชาทางดานวิศวกรรม ในลักษณะของ

การบูรณาการความรูเขาไปภายในเนื้อหารายวิชา การคนควาเนื้อหาใหม ๆ การจัดทำรายงานและนำเสนองาน 

การยกตัวอยาง และการแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหม ๆ ใหกับนักศึกษา  

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subjected to evaluation and enhancement 

ภาควิชารวมกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี

ตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน ประจำปการศึกษา 2559 (AUN.10-5) เปนผูตอบแบบสอบถามเปน

นักศึกษาในทุกหลักสูตรของภาควิชาครุศาสตรไฟฟา โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของคณะฯ ดานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู คือ 3.63 คา S.D. เทากับ 0.885 แสดงวาความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมาก  

สำหรับดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะประกอบดวยดังนี้ 

1) หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูมีความเหมาะสม 

เพียงพอ ทันสมัย (คาเฉลี่ย 3.84 คา S.D. เทากับ 0.965) 

2) มีเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ตบริการตามภาควิชาอยางเพียงพอ และทันสมัย (คาเฉลี่ย 

3.53 คา S.D. เทากับ 1.125) 

3) มีการจัดสรรงบประมาณในการทำโครงงาน หรืองานวิจัย (คาเฉลี่ย 3.52 คา S.D. เทากับ 1.070) 

4) ระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษามีความคลองตัว รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.54 คา S.D. 

เทากับ 1.089) 

5) หนังสือ/ตำรา/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ แหลงขอมูลคนควาของหองสมุดมหาวิทยาลัยมีจำนวน

เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 3.72 คา S.D. เทากับ 1.021) 

อยางไรก็ตาม แบบสอบถามนี้ยังครอบคลุมการประเมินความพึงพอใจในดานสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.71 คา S.D. เทากับ 0.849) ดานการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแกนักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.91 คา S.D. เทากับ 0.840) ดานการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแก

นักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.71 คา S.D. เทากับ 0.892) และดานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
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และวิชาชีพแกนักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.77 คา S.D. เทากับ 0.832) ซ่ึงคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกดาน 

คือ 3.74 คา S.D. เทากับ 0.757 แสดงวาความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมาก 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 

and enhancement 

ภาควิชารวมกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ีมีตอการการใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ และมีการนำเสนอตอผูท่ีเก่ียวของ 

(AUN.10-5, AUN.10-6) ตั้งแตในระดับภาควิชา ระดับสวนงานโดยการนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจำ เพ่ือพิจารณาขอมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ เชน การปรับปรุงอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือ

สมัยใหม การปรับปรุงพ้ืนท่ีการใหบริการตางๆ ระบบเครือขายสารสนเทศ เปนตน และมีการกำหนดใหรองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษา และภาควิชาท่ีเก่ียวของรับผิดชอบและนำไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหเกิดผลและตอบสนอง

ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนรูปธรรมและมีการดำเนินการเปนประจำทุกปการศึกษา 

 

การประเมินตนเอง 

10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development 

       

10.2 The curriculum design and development process is 

established and subjected to evaluation and enhancement 

       

10.3 The teaching and learning processes and student assessment 

are continuously reviewed and evaluated to ensure their 

relevance and alignment 

       

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning        

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) is subjected to 

evaluation and enhancement 

       

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and enhancement 

       

 Overall        
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รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.10-1 AUN.10-1-01 หลักสูตร มคอ.2  

AUN.10-1-02 สรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

AUN.10-2 AUN.10-1-01 หลักสูตร มคอ.2  

AUN.10-1-02 สรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

AUN.10-3 AUN.10-3 เอกสาร มคอ.7 

AUN.10-5 AUN.10-5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

AUN.10-6 AUN.10-5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน 

ประจำปการศึกษา 2560 

AUN.10-6 ประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2-2560 
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AUN.11 ผลผลิต (Output) 

 

ผลการดำเนินงาน  

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 

improvement 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  มีการ

จัดทำเอกสาร มคอ. 7 (AUN.11-1) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เปนประจำ

ทุกปการศึกษา ซ่ึงจะมีการติดตามอัตราการสอบผานและการลาออกกลางคันของนักศึกษา ในหมวดท่ี 2 ขอ 4 

จำนวนและรอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป โดยขอมูลดังกลาวหลักสูตร

จะนำมาพิจารณาเพ่ือการติดตามและปรับปรุงใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  มีการ

จัดทำเอกสาร มคอ. 7 (AUN.11-1) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เปนประจำ

ทุกปการศึกษา ซ่ึงจะมีการติดตามขอมูลการบริหารหลักสูตรดังปรากฏในขอ ขอ 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวน

นักศึกษาในแตละปการศึกษา และขอ 6 ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา โดย

ขอมูลดังกลาวหลักสูตรจะนำมาพิจารณาเพ่ือการติดตามและปรับปรุงใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปไดอยาง

มีประสิทธิภาพตอไป 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  มีการ

จัดทำเอกสาร มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เปนประจำทุกปการศึกษา 

ซ่ึงจะมีการติดตามอัตราระยะเวลาเฉลี่ยของการสำเร็จการศึกษา ซ่ึงสามารถพิจารณาขอมูลไดในหมวดท่ี 2 ขอ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา รวมถึงมีการติดตามอัตราการไดงานของผูสำเร็จการศึกษาขอมูลใน

หมวดท่ี 2 ขอ 7 ภาวะการไดงานทำของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป หลังสำเร็จการศึกษา โดยกองแผนงาน มจพ.  

(AUN.11-3-01) มีการติดตามภาวะการไดงานทำของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา โดยขอมูลดังกลาวหลักสูตรจะ

นำมาพิจารณาเพ่ือการติดตามและปรับปรุงใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

การติดตามภาวะการไดงานทำของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา และการติดตามความพึงพอใจนายจางตอ

บัณฑิต มจพ. ไดถูกจัดทำเปนรายงานใหหลักสูตรนำไปใชประโยชนในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป โดย

ขอมูลดังกลาวจะปรากฏในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (www.planning.kmutnb.ac.th/information 

.htm) โดยมหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินการสำรวจภาวะไดงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจนายจางในชวงรับ

พระราชทานปริญญาบัตรเปนประจำทุกป ท่ีไดมีการสอบถามเก่ียวกับประเภทงานท่ีทำ การใชเวลาในการหางาน

ทำ ระดับการนำความรูมาประยุกตใชกับงานท่ีทำ เงินเดือนท่ีไดรับ และความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชา 

http://www.planning.kmutnb.ac.th/
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และการติดตามความพึงพอใจนายจางตอบัณฑิตท่ีจบใหม โดยหนวยงานของนายจางเปนท้ังหนวยงานราชการ/

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สำหรับขอมูลในรายงานความพึงพอใจของนายจางจะมีการสอบถามเก่ียวกับระดับความพึง

พอใจนายจางตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ดาน ท่ีจำแนกตามระดับการศึกษา หนวยงาน กลุมนายจาง และกลุม

สาขาวิชา ระดับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตในดานความสอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณของ มจพ. 

ตลอดจนขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีหลักสูตรสามารถนำขอมูลมาใชพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพและรองรับกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางเหมาะสม (AUN.11-3-02) 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 

and benchmarked for improvement 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได

กำหนดใหนักศึกษาพัฒนางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพ่ือใหผูเรียนมีผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 

2559 หลักสูตรไดกำหนดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ จำนวนมาก เชน การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดสัมมนาประจำประดับบัณฑิตศึกษา การจัดฝกอบรม การสำรวจความพึง

พอใจในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมสมัยใหม เปนตน โดยผลของการดำเนิน

กิจกรรมดานงานวิจัยตาง ๆ นักศึกษาสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการทำงานวิจัยในระดับสูงข้ึนไดอยางมี

คุณภาพ และสามารถนำผลงานวิจัยไปตีพิมพและเผยแพรใหเปนท่ียอมรับในสังคมตอไป  

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 

for improvement 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดมีการ

ประเมินผลความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. (AUN.11-5-

01) การประเมินความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน (AUN.11-5-02) เปนตน 

หลักสูตรมีการนำผลการประเมินความพึงพอในในดานตางๆ มาปรับปรุงและพัฒนา ไดแก การปรังปรุง

หลักสูตรในรอบทุก ๆ 5 ป การพัฒนาวิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู และการกำหนดทิศทางของงานวิจัย เพ่ือใหผูเรียนมีผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected 

Learning Outcomes) ของหลักสูตร 

ตาราง AUN.11-1 การสำเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร  

ปการศึกษา 
จำนวนรับใน

รุน 

จำนวนนักศึกษาท่ีจบ 

ภายในระยะเวลา 

จำนวนนักศึกษาท่ีพนสภาพ  

ลาออก หรือตกออก ในชั้นปท่ี 

< 3 ป 3 ป > 3 ป ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 เปนตนไป 

2556 7 - - 10 - - - - 

2557 7 1 - 6 - - - - 

2558 4 - 2 1 - - - - 

2559 7 - 1 1 - - 1 2 

2560 7 - - 3 - - - - 
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ตาราง AUN.11-2 การไดงานทำของผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป หลังสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 
จำนวน มีงานทำ มีงานทำและศึกษาตอ ไมมีงานทำ ศึกษาตอ 

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

ผูกรอก

แบบสำรวจ 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

2556 10 10 10 100 - - - - - - 

2557 7 7 7 100 - - - - - - 

2558 1 1 - - - - 1 100 - - 

2559 1 1 1 100 - - - - - - 

 

ตาราง AUN.11-3 ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต ระดับ

ปริญญาเอกของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ป

การศึกษา 

 คุณลักษณะของบัณฑิต  
คุณธรรม ความรู ปญญา ความสัมพันธ วิเคราะห รวม 

N 
X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD 

2555 4.25 0.651 4.15 0.602 4.18 0.747 4.20 0.614 4.18 0.538 4.20 0.575 13 

2556 4.33 0.598 4.38 0.428 4.29 0.510 4.25 0.467 4.13 0.450 4.28 0.451 26 

2557 4.60 0.397 4.47 0.424 4.44 0.451 4.54 0.412 4.44 0.459 4.51 0.390 25 

2558 4.50 0.557 4.59 0.454 4.47 0.583 4.48 0.549 4.42 0.473 4.49 0.472 46 

 

การประเมินตนเอง 

11 ผลผลิต (Output) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 

and benchmarked for improvement 

       

11.2 The average time to graduate is established, monitored and 

benchmarked for improvement 

       

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement 

       

11.4 The types and quantity of research activities by students are 

established, monitored and benchmarked for improvement 

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

       

 Overall        
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รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.11-1 AUN.11-1 มคอ.7, ตาราง AUN.11-1  

AUN.11-2 AUN.11-1 มคอ.7 

AUN.11-3 AUN.11-1 มคอ.7 

AUN.11-3-01 รายงานภาวะการไดงานทำของบัณฑิตปการศึกษา 2559 

AUN.11-3-02 ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบัณฑิตปการศึกษา 2559 

AUN.11-5 AUN.11-5-01 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. รุนปการศึกษา 2558 

AUN.11-5-02 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน 

ประจำปการศึกษา 2560 
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