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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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ลงนาม ................................... ประธานหลักสูตร
(รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล)

ก

คำนำ
การประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ต อ เนื่ อ งโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ วั ด และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทย
ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ที่ไดกําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา 3
ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ดังนั้นภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และใช
เกณฑ ป ระเมิ น ในระดั บ หลั กสู ตรของ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) โดย
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับนี้ไดแสดงผลการประเมินตามเกณฑของ AUN-QA ที่มุงเนนการ
จัดการเรียนการสอนที่พิจารณา Expected Learning Outcome (ELO) เปนสำคัญโดยมีเกณฑการประเมิน
เป น แบบ 7 ระดั บ ซึ่ งผลการประเมิ น ที่ ได สามารถนำไปปรับ ปรุงและพั ฒ นาการจัด การเรียนการสอนของ
หลักสูตรใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถใชเผยแพรใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียรับทราบ
และใชเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของชาติตอไป

รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
ประธานหลักสูตร
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
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 ภาคการศึกษาที่ ................พ.ศ. .......................
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ......................
เมื่อวันที่...................เดือน......................พ.ศ. ......................
( ) หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 พ.ศ. 2559
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
3. รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรปจจุบัน
1. รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
2. ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล
3. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท
4. ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนสวนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เดิ มมี ฐ านะเป น แผนกวิ ช าหนึ่ ง สั งกั ดวิ ทยาลั ย เทคนิ คพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน ) กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2512
ภายใตชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และตอมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
ไดยกฐานะขึ้นเปน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในป
พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2517 จึงไดยกฐานะเปนสวนงานระดับคณะ โดยใช
ชื่อวา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร ในระหวางป พ.ศ. 2512–2517 เปนชวงระยะเวลาที่คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมไดรับการกอตั้งขึ้น โดยความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน เพื่อผลิตครูชางในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา โครงการ
ความชวยเหลือดังกลาวไดเนนทางดานการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญ
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ตลอดจนทุนการศึกษา ฝกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุนที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2512 ซึ่งเปน
หลั กสู ตร ค.อ.บ. แห งแรกในประเทศไทย และตอมาในระหวางป พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมัน ได ขยาย
โครงการความชวยเหลือแกคณะเพิ่มขึ้น ดวยการชวยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา อีกดวย
ปจจุบันคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปนสวนของสำนักงานคณบดี
ซึ่งเปน หนวยงานสนับ สนุ นการจัดการเรียนการสอน และหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนจำนวน 6 ภาควิชา
ไดแก ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรโยธา ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา
ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ
นั้น คณะไดเปดสอนหลักสูตรตางๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร
และยังไดจัดการเรียนการสอนตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกดวย
สำหรับภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ไดกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2512 ที่เรียกวา แผนกวิธีไฟฟา ตอมาในป พ.ศ.
2514 มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ สถาบั น เทคโนโลยีพ ระจอมเกลาพระนครเหนื อ จึ งได สังกั ดในคณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม และดวยความชวยเหลือจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
จึงเปนภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ใหปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เพื่อผลิต
ครูชางที่เนนการสอนทางทฤษฎีที่เรียกวา ครูทฤษฎีไฟฟา (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปจจุบันนี้
ปรัชญา : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่ มหาวิทยาลั ย กำหนดไว คือ “พัฒ นาคน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
ปณิธาน : มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี เพื่ อการสอน การถ า ยทอด การบริห ารจั ดการ การใช การสรางและพั ฒ นาเทคโนโลยี ไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพ เปนผูที่รูจริง ทำไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม มุงพัฒนางานดานการศึกษา
วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อรับใชสังคม
วิสั ยทั ศ น : เป น องค กรแห งการเรีย นรู ต น แบบผลิต ครูช าง ควบคู จ รรยาบรรณ สรางสรรค งานวิ จั ย
ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคำปรึกษา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนา
4. ทำนุบำรุง อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย
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วัตถุประสงค :
1. ผลิตครูชางอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติการที่มีความพรอมทาง
ดานการเรียนการสอนและการจัดการดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิ ตนั กเทคโนโลยี ทางด านเทคนิ คศึกษา นั กวิจั ย นั กการศึ กษาและผูบ ริห ารอาชีว ศึกษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ใหเป นผูที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาดานการ
อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม ใหเปนผูนำในดานความคิด การคนควาและวิจัย
3. วิจั ย เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างด า นการศึก ษา เทคโนโลยีท างด านวิศ วกรรม และงานธุรกิ จ ด านช าง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต
4. บริ ก ารทางวิ ช าการด า นวิ ช าประยุ ก ต ต า งๆ ได แ ก การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การบริ ห ารการศึ ก ษา
การจัดการเรียนการสอน และชางอุตสาหกรรมใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เปดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และใหแก
ชุมชนตามความตองการของทองถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ที่มุงเนน
การปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมแกนักศึกษาใหเปนพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ : บัณฑิตที่คิดเปน ทำเปน ถายทอดเปน
เอกลักษณ : ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม
5. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
เพื่อมุงเนนการพัฒนางานวิจัยชั้นสูงทางดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
5.2 ความสำคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ใหความสำคัญกับการพัฒ นาคน
และการศึ ก ษา เพื่ อ มุ งสู สั งคมแห งการเรี ย นรู รวมถึ งการพั ฒ นาวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่ อการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความลึกซึ้งในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา ที่สามารถสรางองคความรูในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การศึกษาดานเทคโนโลยีซึ่งเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ จะมีสวนสำคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรูและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ
5.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ใหมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี้
1. การสรางและพัฒ นาองคความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื่อนำไปใชในการพัฒ นาการ
เรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2. การวิจัยและพัฒนาขั้นสูง ดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื่อใหไดรับองคความรูใหมที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
3. การประยุ กต ใช งานวิจั ยทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพการจัด การศึ กษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการฝกอบรม ใหเกิดประโยชนตอแวดวงการศึกษาของประเทศไทย
4. การสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ
วินัย และความรับผิดชอบตอสังคม
5.4 จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 51 หนวยกิต
5.5 รูปแบบของหลักสูตร 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 ภาษาที่ใช ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.7 การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถสื่อสารเปนภาษาไทยไดดี
5.8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
1. อาจารยประจำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. นักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
3. นักวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
4. วิทยากรฝกอบรมดานวิศวกรรมไฟฟา
5.9 ขอมูลศิษยเกาและผลงาน
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สวนใหญทำงานเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาตางๆ ไดแก สจล.
มจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุวรรณภูมิ ธัญบุรี ลานนา และศรีวิชัย มหาวิยาลัยราชภัฏ และ
ผูบริหารในหนวยงานตาง ๆ
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5.10 ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ทั้งภายในประเทศไทย ในการพัฒ นาบุคลากรทางการศึกษาระดับสูงเพื่อสรางความเขมแข็งทางการศึกษาดาน
วิศวกรรมไฟฟ า และตางประเทศในการแลกเปลี่ยนการทำวิจัยรวมกันทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ
เยอรมนี
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สวนที่ 2
การกำกับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกำหนดนโยบาย และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยไดจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และไดประกาศใชเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง สำหรับการควบคุมกำกับมาตรฐานในปจจุบันจะกำหนดใหมีการ
บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. 2548 และที่ปรับปรุง
เพิ่มเติม โดยกำหนดใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใชเกณฑมาตรฐานจำนวน 11 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เกณฑการประเมิน
1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร
2. คุณสมบัตขิ องอาจารยประจำหลักสูตร
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี ผลงานวิจัย
อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
สรุปผลการประเมิน

ผลการดำเนินงาน

ผาน

ไมผาน














การประเมินตนเององคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มี 1 ตัวบงชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวยเกณฑการ
ประเมินจำนวน 11 ขอ ผลการประเมินเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน จำนวน 11 ขอ
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
( ) ผาน
( ) ไมผาน
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สวนที่ 3
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
การประเมินคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับ
หลั กสู ต ร เป น การประเมิ น ผลการบริ ห ารหลั กสูต รและการจั ดการเรีย นการสอนตามเกณฑ AUN-QA ระดั บ
หลักสูตร มีเกณฑ การประเมิน จำนวน 11 เกณฑ แต ละเกณฑมีระดับการประเมิน 7 ระดับ ตามรายละเอีย ด
ตอไปนี้
คะแนน
Absolutely Inadequate
1
2

3

4
5

6

7

คำอธิบาย

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents,
evidences or results available. Immediate improvement must be made.
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.
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.
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.
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.
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.
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 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ผลการดำเนินงาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
ภาควิ ช าครุ ศ าสตร ไ ฟฟ า คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนื อไดจัดให มีการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาเอกมาตั้งแต พ.ศ. 2549 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าไฟฟ า ศึ ก ษา (หลั ก สู ต รใหม พ.ศ. 2549) และในป พ.ศ. 2554 ได ด ำเนิ น การปรั บ ปรุ งเป น
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื่อใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับมาตราฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 (AUN.1-1-01) และในป พ.ศ. 2559 ได ด ำเนิ น การปรั บ ปรุงอี ก ครั้ งเป น หลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า ศึ ก ษา (หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.1-01) และ (AUN.1-1-02) โดยได
พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศนและพันธกิจของภาควิชา (AUN.1-1-03) ที่สัมพันธและสอดคลองกับ
ของคณะ (AUN.1-1-04) และของมหาวิทยาลัย (AUN.1-1-05) ที่ระบุไวดังนี้
วิสัยทัศนของคณะ : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรค
งานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคำปรึกษา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝกอบรมและ
พัฒนา
4. ทำนุบำรุง อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย : พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม
ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จึงได
กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไวใน
มคอ. 1 หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ (TQF) ที่มุงเนนในการผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม ไฟฟ า ศึ ก ษา ให มี ค วามรู ความสามารถในการสร า งและพั ฒ นาองค ค วามรู ท างด า น
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื่อนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยและพัฒนา
ขั้ น สู ง ด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า ศึ ก ษา เพื่ อ ให ได รั บ องค ค วามรู ใหม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นการสอนสาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ าศึกษา และการประยุ กต ใชงานวิจัย ทางด านวิศวกรรมไฟฟ าศึ กษา เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการฝกอบรม ให เกิดประโยชนตอแวดวงการศึกษาของประเทศไทย
ตลอดจนการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ วินัย
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และความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม โดยมาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดกำหนดไวใน มคอ. 2 ที่มีทั้งทักษะความรูเฉพาะทาง และ
ทักษะความรูทั่วไป ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
2) ดานความรู
3) ดานทักษะทางปญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2559 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกหลักสูตรดำเนินการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และใชเกณฑประเมินในระดับหลักสูตรของ
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ดังนั้ นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำไดมีการดำเนินการปรังปรุงใหมีผลการเรียนรูที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรขึ้นโดยการอางอิงและเทียบเคียงจากมาตรฐานผลการเรียนรู
(Learning Outcomes) ดังที่ไดกลาวมาขางตน (AUN.1-02) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ขอที่

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มีทักษะในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศึกษา คนควาไดดวยตนเอง และมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต
จัดการและบริหารงานในสาขาวิชาชีพได
มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอขอมูลได
ทำงานเปนทีมและปรับตัวอยูในสังคมได
ออกแบบ และวิเคราะหระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา
ใหคำปรึกษาและแกปญหาระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา
ใชงานเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนดานวิศวกรรมไฟฟาได
ถายทอดและจัดฝกอบรมองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาได
วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ที่
สามารถนำไปประยุกตใชในสาขาอาชีพได

11
12

ผลการเรียนรู
ผลการเรียนรูทักษะ
ทักษะความรูทั่วไป ความรูเฉพาะทาง
(Subject Generic (Subject Specific
Outcomes)
Outcomes)
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สำหรั บ การเปรี ย บเที ย บระหว า งผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes) กั บ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู (Learning Outcomes) ของหลั ก สู ต รได ด ำเนิ น การจั ด ทำขึ้ น โดยการอ า งอิ ง และ
เทียบเคียงโดยผูรับผิดชอบของหลักสูตรและผูที่เกี่ยวของ แสดงดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตร
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes
การดำเนินการพัฒนาผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.1-01) ดำเนินการโดยการ
อางอิงจากมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตรที่พบวาผลการเรียนรูดังกลาวจะมีทั้ง
สวนของทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูทั่วไป (Subject generic) โดยหลักสูตรได
ดำเนินการกระจายผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (AUN.1-02) ดังแสดงในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 การกระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูทั่วไป (Subject
generic) จากหลักสูตรสูรายวิชา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
รายวิชา

Subject generic

Subject specific

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


020237000 การวิเคราะหการสอนขั้นสูงดานเทคโนโลยีไฟฟา


020237001 การวิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา


020237002 นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหมดานวิศวกรรมไฟฟา
   
020237100 วิทยานิพนธ
   
020237101 วิทยานิพนธ
  
020237102 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1
  
020237103 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2

020237300 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดยคอมพิวเตอร
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- 11 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
รายวิชา

Subject generic

Subject specific

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
020237301 การหาคาเหมาะที่สดุ ของระบบไฟฟากำลัง
020237302 โครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ
020237303 ระบบการจัดการพลังงาน
020237304 เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและแสงอาทิตย
020237305 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง
020237400 ระบบควบคุมอัจฉริยะ
020237401 การออกแบบแบบจำลองและการจำลองระบบ
020237402 เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม
020237403 วิศวกรรมหุนยนตขนั้ สูง
020237404 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรมระบบควบคุม
020237500 คอมพิวเตอรกราฟฟกและการประมวลผลภาพดิจิทัล
020237501 วงจรแปลงผันโดยใชวิธีสวิตซกำลังขั้นสูง
020237502 ระบบฝงตัวขั้นสูงและการประยุกตใชงาน
020237503 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
020237504 การวิเคราะหและสังเคราะหโครงขายขั้นสูง
020237505 วงจรรวมแบบแอนาลอกและผสมสัญญาณ
020237506 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
020237600 การสื่อสารไรสายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม
020237601 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาสำหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
020237602 เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับแมเหล็กไฟฟา
020237603 การวิเคราะหสายอากาศ
020237604 การวิเคราะหวงจรไมโครเวฟและวงจรขยาย
020237605 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรมโทรคมนาคม
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) (AUN.1-01) จะถูกดำเนินการโดยผูที่มีสวนไดสวนเสีย ที่ประกอบดวยบุคคลตาง ๆ ดังนี้
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน
2) นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร
3) เจาหนาที่สนับสนุนดานวิชาการที่ดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร
4) ตัวแทนขององคกรวิชาชีพครู
5) ตัวแทนขององคกรวิชาชีพดานวิศวกรรม
6) ตัวแทนของศิษยเกา
7) ตัวแทนของหนวยงานที่ใชบัณฑิต
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การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรไดมีการนำขอมูลจากรายงานผลใน มคอ.7 ของการจัดการเรียนการสอน
ในปที่ผานมา (AUN.1-3-01) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา การจัดใหมีการประชุมโดยคณะกรรมการ
ปรั บ ปรุงหลั กสู ต ร (AUN.1-3-02) เพื่ อการปรับ ปรุงหลั กสูต ร การดำเนิ น การวิพ ากษ /ประเมิ น หลั กสู ต รโดย
ผูทรงคุณวุฒิ (AUN.1-3-03) ซึ่งจะไดรายละเอียดของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมในเอกสาร มคอ. 2 ที่รวมถึงการ
กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสู ตร ที่ใหสอดคลองกับ สมรรถนะอาชีพของ
บัณฑิตที่ระบุไวในหลักสูตร
การประเมินตนเอง
1
1.1

1.2
1.3

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
The expected learning outcomes have been clearly
formulated and aligned with the vision and mission of the
university
The expected learning outcomes cover both subject specific
and generic (i.e. transferable) learning outcomes
The expected learning outcomes clearly reflect the
requirements of the stakeholders
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.1-1 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.1-02 การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง
AUN.1-1-01 บันทึกขอความ การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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 การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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
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AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
ผลการดำเนินงาน
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดถูก
พัฒนาและปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) (AUN.2-1-01) และประชาสั ม พั น ธ ให กั บ ผู ที่ มี ส ว นได ส ว นเสี ย (AUN.2-1-02) ได รั บ รู แ ละเป น การ
ดำเนินการที่ใหสอดคลองตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ที่กำหนดใหดำเนินการทุก ๆ 5 ป
โดยมีการแกไข (Up-to-date) โดยผูที่รับผิดชอบและผูสอนในหลักสูตรและถูกแกไขตามความตองการของผูที่มี
สว นได ส วนเสี ยเพื่ อให ห ลั กสู ตรมีความทั น สมัย และรองรับ กั บ การจั ด การเรีย นการสอนในป จ จุบั น ตลอดจน
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนดโดย สกอ.
2) การปรับคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอใหมีคุณสมบัติที่สูงขึ้น
3) การปรับเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนมาตรฐานสากล
4) การปรับ รายวิชาหมวดวิชาบังคับการศึกษา หมวดวิช าบั งคับ การศึกษา หมวดวิชาบังคับทาง
เทคนิค และหมวดวิชาเลือก ใหมีจำนวนรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูที่มีสวนไดสวน
เสียที่กำหนดใหมีรายวิชาที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
นอกจากนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ไดกำหนดโครงสราง (AUN.2-1-01) ที่ประกอบดวยศาสตรแหงการเรียนรูที่เปนวิชาดานการศึกษา ดานเทคนิค
รายวิช าสั มมนา และวิทยานิ พนธ ที่ มีการจัด การเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกัน ที่ จะมุงเนนใหผูเรียนมี
ความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรูและการทำงานวิจัย ที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดรับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcomes) ตามหลักสูตรที่กำหนด
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) ไดถูกพัฒนาและปรับปรุงโดยผูสอนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหมีความ
ทั น สมั ย และรองรั บ กั บ เทคโนโลยี ที่ เปลี่ ย นแปลงอย างรวดเร็ว และให ส อดคล อ งกั บ ผลการเรี ย นรูที่ ค าดหวั ง
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร นอกจากนั้นหลักสูตรไดมีการปรับปรุงขอมูลที่สำคัญตางๆ เชน
การปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาใหทันสมัย การเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาใหมีความทันสมัย เปนตน
สำหรับในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะมีการดำเนินการชี้แจงและแนะนำขอมูล
ของแตละรายวิชาไปยังผูเรียนหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียในการสอนแตละภาคการศึกษาผานเอกสารของ มคอ.3
(AUN.2-2-01) ที่มีการกำหนดรายละเอียดของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการสอน การกำหนดแผนการสอน
วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูสอนตองจัดทำเอกสาร มคอ. 5
(AUN.2-2-02) เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา สำหรับที่ผูสอนสามารถนำขอมูลที่ได
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ไปดำเนินการปรับปรุงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลในรายวิชาดังกลาวใหมี
คุณภาพเพิ่มมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป
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 และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูสอน
ตองจัดทำเอกสาร มคอ. 5 เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา สำหรับนำขอมูลที่ไดไป
ดำเนินการปรับปรุงใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้นในลำดับตอไป
ขอมู ล และรายละเอี ย ดของหลั กสู ต รปรัช ญาดุ ษฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) นี้ ได มี ก ารเผยแพรอ ยูบ นเว็บ ไซตภ าควิช า (www.te.kmutnb.ac.th) (AUN.2-3-03)
เว็ บ ไซต ค ณะ (http://www.fte.kmutnb.ac.th) (AUN.2-3-04) เว็ บ ไซต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (http://www.grad.
kmutnb.ac.th) (AUN.2-3-05) เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
การประเมินตนเอง
2
2.1
2.2
2.3

ขอกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
The information in the programme specification is
comprehensive and up-to-date
The information in the course specification is comprehensive
and up-to-date
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)

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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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/
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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
หลั กสู ตรปรัชญาดุษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ าศึ กษา (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) ไดถูก
พั ฒ นาและปรับ ปรุงตามเกณฑ มาตรฐานที่ กำหนดของหลักสูต ร ที่มุงเนน การผลิตบั ณ ฑิตที่ ส ามารถทำงานใน
ตำแหนง อาจารยป ระจำสถาบัน การศึกษาระดับ อุดมศึกษา นั กวิจัยประจำสถาบั นการศึ กษาหรือสถาบัน วิจัย
นักวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา วิทยากรฝกอบรมดานวิศวกรรมไฟฟา และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
การกำหนดผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes) ที่ ส อดคล อ งกั บ อาชี พ ดั งกล า ว ซึ่ ง
โครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีจำนวน
หน วยกิ ตตลอดหลักสูตรทั้ งหมด 51 หน วยกิต (AUN.3-1) ที่แบงออกเปน 2 แบบ ที่มีรายละเอียดโครงสราง
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) และทักษะความรูทั่วไป (Subject generic) (AUN.3-2) ที่
สัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ที่ได กำหนดไวใน มคอ. 2 ใน 5 ดาน (AUN.3-1) ไดแก ดานคุณ ธรรม จริยธรรม ดาน
ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 การกระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูทั่วไป (Subject
generic) จากหลักสูตรสูรายวิชา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
รายวิชา

Subject generic

Subject specific

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


020237000 การวิเคราะหการสอนขั้นสูงดานเทคโนโลยีไฟฟา


020237001 การวิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา


020237002 นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหมดานวิศวกรรมไฟฟา
   
020237100 วิทยานิพนธ
   
020237101 วิทยานิพนธ
  
020237102 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1
  
020237103 สัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2

020237300 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดยคอมพิวเตอร

020237301 การหาคาเหมาะที่สดุ ของระบบไฟฟากำลัง

020237302 โครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ

020237303 ระบบการจัดการพลังงาน

020237304 เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและแสงอาทิตย
 
020237305 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง

020237400 ระบบควบคุมอัจฉริยะ

020237401 การออกแบบแบบจำลองและการจำลองระบบ

020237402 เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม

020237403 วิศวกรรมหุนยนตขนั้ สูง
 
020237404 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรมระบบควบคุม

020237500 คอมพิวเตอรกราฟฟกและการประมวลผลภาพดิจิทัล

020237501 วงจรแปลงผันโดยใชวิธีสวิตซกำลังขั้นสูง

020237502 ระบบฝงตัวขั้นสูงและการประยุกตใชงาน

020237503 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง

020237504 การวิเคราะหและสังเคราะหโครงขายขั้นสูง

020237505 วงจรรวมแบบแอนาลอกและผสมสัญญาณ
 
020237506 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

020237600 การสื่อสารไรสายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม

020237601 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาสำหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม

020237602 เทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับแมเหล็กไฟฟา

020237603 การวิเคราะหสายอากาศ

020237604 การวิเคราะหวงจรไมโครเวฟและวงจรขยาย
 
020237605 หัวขอขั้นสูงดานวิศวกรรมโทรคมนาคม
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปนการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่ใหมีความรู ความสามารถในการทำวิจัยชั้นสูงทางดาน
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (AUN.3-1) ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรจึงไดมีการออกแบบใหครอบคลุม
ทั้งทักษะความรูเฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรูทั่วไป ที่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาของ สกอ. ที่ประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดาน
ทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดานไดคำนึงถึงระดับการ
เรียนรูที่กำหนดโดย Bloom’s Texanomy ที่โครงสรางของหลักสูตรไดเนนถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ความรูขั้นสูง ไดแก การประยุกตความรูและทั กษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา การวิเคราะหเพื่ อ
แกปญหา การประเมินคาเพื่อชวยในการตัดสินใจและการไดมาซึ่งระบบงานที่ดีที่สุด และการสรางสรรคงานที่
สามารถสรางนวัตกรรมสมัยใหมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา โดยที่ผูสอนมีการบูรณาการความรู ทักษะ และเจต
คติ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่คิดเปน ทำเปน และถายทอดเปน ดังรายละเอียดที่กำหนดในรายวิชาการ
วิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา รายวิชาสัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา และวิทยานิพนธ เปนตน
การประเมินตนเอง
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
3
Content)
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 การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง
AUN.3-3
AUN.3-1 หลักสูตร มคอ.2

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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AUN.4 วิธกี ารเรียนและการสอน (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 “มุงเนนการพัฒ นางานวิจัยชั้นสูงทางดานวิศวกรรมไฟฟ าและการศึกษา” (AUN.4-1) โดยไดให
ความสำคัญกับการพัฒนาคนและการศึกษา เพื่อมุงสูสังคมแหงการเรียนรู รวมถึงการพัฒ นาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความลึกซึ้งในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา ที่สามารถสรางองคความรูใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาดานเทคโนโลยี ซึ่งเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิต
ดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จะมีสวนสำคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรูและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดใหผูที่มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการทบทวนและกำหนดปรัชญา วัตถุประสงค และ
โครงสรางของหลักสูตรตามพันธกิจหลักของภาควิชา ของคณะ และของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียรับทราบและเขาในในทิศทางเดียวกันผานชองทางตาง 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 ที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธการเรียนการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของแตละรายวิชา ที่สนับสนุนใหผูเรียนมีพื้ฐาน
ความพรอมและความตื่นตัวที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนใหผูเรียนบูรณาการความรูเกาและใหมเพื่อนำไป
ประยุกตใชงานและใชในการแกปญหา มีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันจากประสบการณจริงของผูสอน
และของผูเรียนที่ทำงานแตกตางกัน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูใฝรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต โดยกลยุทธของการ
จั ด การเรีย นการสอนได ถูกกำหนดไว ในเอกสาร มคอ. 2 (AUN.4-1) มคอ. 3 (AUN.4-2) ที่ ได มีการสะท อ น
มาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน และผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร
ที่มีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน เปนดังนี้
1) การบรรยายเนื้อหาวิชาในหองเรียน การมอบหมายงาน และการคนควาขอมูล
2) การอภิปรายเปนกลุมในหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดใชความรูที่เรียนมาประยุกตและแกปญหา
ทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
3) การลงมือทำกิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามที่มอบหมาย
4) การจัดทำรายงานและการนำเสนอขอมูลในชั้นเรียนและในที่ประชุมวิชาการ
5) การจัดทำบทความวิชาการและเขารวมการประชุมวิชาการ
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6) การคนควา การทดลอง และทำงานวิจัยตามสาขาวิชาที่ศึกษา
7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งภายในและนอกหองเรียน
8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู
ดังนั้นหลักสูตรจะมีการปลูกฝงและฝกฝนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดี สามารถคิดวิเคราะห
และแกปญหาได มีความรับผิดชอบ รูจักการทำงานรวมกับผูอื่น สามารถนำเสนอหรือสื่อสารขอมูลตาง ๆ ไดอยาง
เปนระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อสรางประสบการณในการทำงาน ที่สงผลใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ตามที่กำหนดของหลักสูตร
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
หลั ก สู ตรปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ าศึกษา (หลักสูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) เป น
หลักสูตรที่เนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรูดานวิศวกรรมไฟฟาขั้นสูง การสัมมนา การ
ฝกอบรม การคนควาและทำงานวิจัย ผานกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรู
ทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟาสมัยใหม เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา การเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐาน การเรียนรูแบบการแกไขปญหาเปนฐาน เปนตน การสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยาง
ตลอดชีวิตอันเปนผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกลาว (AUN.4-1)
การประเมินตนเอง
4

วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)

4.1

The educational philosophy is well articulated and
communicated to all stakeholders
Teaching and learning activities are constructively aligned to
the achievement of the expected learning outcomes
Teaching and learning activities enhance life-long learning
Overall

4.2
4.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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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
หลั กสู ต รปรัช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ าศึ กษา (หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) มี การ
ประเมินผูเรียนในขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้
1) การรับเขาศึกษา
หลั ก สู ต ร (AUN.5-01) ใช ร ะบบการรั บ ตรงที่ ก ำหนดให ผู ที่ เข า ศึ ก ษาต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต าม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เปนผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทา สาขาวิชาที่เกี่ยวของดานวิศวกรรมไฟฟา โดยมีคุณสมบัติที่จะตองผานการทำวิทยานิพนธไมต่ำกวา 12
หนวยกิตของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ/หรือมีผลงานวิทยานิพนธ
หรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองมีการเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการ และมีประสบการณในการทำงานในตำแหนง
อาจารย นักวิจัย นักเทคโนโลยี หรือทำงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือการฝกอบรม
จากนั้นผูสมัครที่มีคุณสมบัติขางตน ตองดำเนินการรับสมัครผานระบบการสมัครนักศึกษาใหม
ของบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (AUN.5-1-01) และผ านการสอบสั ม ภาษณ โดยอาจารยป ระจำหลั กสู ต รที่ มี ป ระเด็ น การ
พิจารณาที่สำคัญที่รองรับกับการคัดเลือกผูสมัครที่สามารถไดรับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning
Outcomes) ตามที่ห ลักสูตรกำหนด ไดแก คุณ สมบัติพื้น ฐานที่จำเปนและสอดคลองกับ หลักสู ตร ความรูและ
ทักษะที่จำเปน ความพรอมและทัศนคติในการศึกษา บุคลิคภาพ ประสบการณและความสามารถในการทำงาน
วิจัย ตลอดจนทิศทางและเปาหมายในการศึกษาของผูเรียน เปนตน
2) การวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียน
หลั กสู ต ร (AUN.5-01) มี การวั ดผลการเรีย นรูในชั้น เรีย นที่ ถูก กำหนดในแผนการสอนของ
รายวิชาตาง ๆ ในแตละภาคการศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรูที่คาดวาจะไดจากแตละรายวิชา
มีการกำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู สัดสวนการใหคะแนน คาถวงน้ำหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่ง
สอดคลองและครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและของแตละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ.
3 (AUN.5-02)
3) การจบหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตร (AUN.5-01) ได กำหนดเกณฑ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่ จะ
สำเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติ ไดแก ผูเรียนตองไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3 (จากระบบ 4
ระดับคะแนน) มีการ สอบผานภาษาอังกฤษ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) และ
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได ตลอดจนมีการตีพิมพ
เผยแพรวิทยานิพนธ ที่ประกอบดวย สำหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองมีการเสนอตอที่
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ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรูของผูเ รียนที่ถูกกำหนดในแผนการสอนของรายวิชาตาง ๆ ซึ่งแผนการสอน
จะมีการระบุผลการเรียนรูที่คาดวาจะไดรับในแตละรายวิชา มีการกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
สัดสวนการใหคะแนน คาถวงน้ ำหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคลองและครอบคลุมผลการเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตรและของแตละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ. 3 (AUN.5-02) ในหมวดที่ 4 เรื่องการ
พั ฒ นาผลการเรีย นรูของนั กศึ กษาของแต ละวิช า ซึ่งมีการกำหนดกลยุทธในการสอนและวิธีการประเมิ น เพื่ อ
บรรลุผลการเรียนรูไว ที่ผูสอนจะมีการจัดทำและสงภาควิชากอนเปดเรียนทุกภาคการศึกษา และแจงกับผูเรียนใน
สัปดาห แรกของการเรียนการสอนในแตละวิช า สำหรับ เกณฑการประเมิน ผลการเรียนรูของแตละรายวิชาจะ
แตกตางกั น แตครอบคลุมผลการเรี ยนรูที่กำหนดไวทั้ง 5 ดาน จึงสงผลใหตองใชวิธีการวัด และประเมิ น ผลที่
หลากหลาย เช น การให คะแนนการเข าชั้ น เรีย นและการสงงานตรงเวลา หรื อสั งเกตพฤติ กรรมการทำงานที่
มอบหมาย การนำเสนอขอมูล เปนตน อยางไรก็ตาม ทุกรายวิชา ผูสอนจะคำนึงถึงความถูกตองในการประเมินผล
เพื่อใหสะทอนผลการเรียนรูในแตละวิชา และการวัดผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยใชระบบการประเมินผลและ
การสงเกรดแบบออนไลนทางเว็บไซตมหาวิยาลัย (AUN.5-03) โดยผูสอนสามารถเลือกไดวาใชวิธีการตัดเกรดใน
รูปแบบตาง ๆ ที่ประกอบดวย การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ การตัดเกรดแบบอิงกลุม และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑอิงกลุม
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรจะกำหนดใหผูสอนดำเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน ที่ทำใหเกิดผลการเรียนรู
ตามที่ระบุในรายละเอียดของแตละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชาจะระบุไว
ในเอกสาร มคอ. 5 (AUN.5-04) โดยผูส อนต องรวบรวมคะแนนเพื่ อทำการตัดเกรดในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในแตละรายวิชาที่เว็บไซตมหาวิยาลัย (AUN.5-03)
โดยระบบนี้นั กศึกษาสามารถดูผลการเรียนในแตละภาคการศึกษาไดตามระยะเวลา ที่งานทะเบียนการศึกษา
กำหนด และกำหนดใหผูเรียนทำการประเมินผูสอนในแตละรายวิชาอีกดวย เพื่อที่ผูสอนและผูที่เกี่ยวของทางดาน
งานวิชาการ จะไดนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลใน
ภาคการศึกษาถัดไป โดยรายละเอียดแสดงในเอกสาร มคอ. 5
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทำกิจกรรมการ
เรียนการสอนตาง ๆ ในชั้น เรียน และกำหนดให ผูสอนดำเนิน การแจงผลของคะแนนสอบใหกับผู เรียนภายใน
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ระยะเวลาที่กำหนดโดยงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย (AUN.5-03) นอกจากนั้นหลักสูตรไดกำหนดให
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน (AUN.5-05, AUN.5-06) โดยผลของ
คะแนนและการประเมิ น ที่ ได รั บ ผู ส อนจะนำมาใช ในการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
นอกจากนั้น ผู เรีย นสามารถนำผลคะแนนการสอบที่ ได ไปใช ในการปรับ ปรุงและทบทวนวิธีการเรีย นหรือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนที่ผานมาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลักสูตร (AUN.5-01) มีระบบของการใหความเปนธรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยการใหผูเรียน
สามารถดำเนินการรองเรียนหรือสอบถามในปญหาและประเด็นที่ผูเรียนสงสัยในการเรียนการสอน เชน การวัดและ
ประเมินผลการเรียน การใหคะแนน การมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน ซึ่งมีการระบุวิธีการ
ดำเนิ นการดั งกล าวไวอย างชั ดเจนใน มคอ.2 หมวดที่ 7 ขอ 5 การอุ ทธรณ ผลการประเมิน โดยผูเรี ยนสามารถ
ดำเนิ นการจั ดทำคำรองผ านระบบของอาจารยที่ปรึ กษา หั วหนาภาควิชา รองคณบดีฝ ายวิ ชาการ คณบดี รอง
อธิการบดีฝายวิชาการ อธิการบดี ตามลำดับ โดยมีการคำนึงถึงการไมใหมีผลกระทบที่มีตอผูเรียนเปนสำคัญหรือ
ไมใหผูที่เกี่ยวของมีผลประโยชนทับซอนกัน ในการดำเนินการเพื่อแกปญหาดังกลาว ระบบการจัดการศึกษาดาน
วิชาการของสวนงานจะมีการพิจารณาเปนกรณี ๆ เชน การดำเนินขั้นตอนตามประเด็นที่รองขอ การจัดประชุมผูที่
เกี่ยวของเพื่อแกปญหาดังกลาว การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและแกปญหาอยางเปนระบบ เปนตน
การประเมินตนเอง
5
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

การประเมินผูเรียน (Student Assessment)
The student assessment is constructively aligned to the
achievement of the expected learning outcomes
The student assessments including timelines, methods,
regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit
and communicated to students
Methods including assessment rubrics and marking schemes
are used to ensure validity, reliability and fairness of student
assessment
Feedback of student assessment is timely and helps to
improve learning
Students have ready access to appeal procedure
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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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 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการใหบ ริการของสวนงาน
ประจำปการศึกษา 2560
AUN.5-5
AUN.5-01 หลักสูตร มคอ.2
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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 เพื่อรองรับและตอบสนอง
ความตองการในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใชแผนพั ฒ นาบุคลากรในระยะ 4 ป
(ประจําปงบประมาณ 2556-2559) ของคณะ (AUN.6-1) โดยในปการศึกษา 2559 บุคลากรที่รองรับกับการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) มีดังนี้
1.) บุคลากรสายวิชาการ ที่เปนอาจารยประจำมีจำนวนทั้งหมด 16 คน อาจารยพิเศษ จำนวน 2 คน
2.) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจำนวนทั้งหมด 7 คน
ภาควิชาไดมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประกอบดวย
สมรรถนะ อั ต รากำลั ง ความต อ งการในการอบรม/พั ฒ นาบุ คลากร และแผนพั ฒ นาบุ คคล ซึ่ งมี การกำหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กำหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทำ
แผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ สุดทายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะหและสรุปผล เพื่อนำไป
เปนตัวบงชี้ของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดไว
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) ของบุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดหลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกับการ
บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาถึงภาระงานโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการที่มีปจจุบัน พบวามีจำนวนเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอนของหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำหรับ ด านการทำงานวิ จัย และบริ การวิ ช าการ พบวามี ผ ลงานที่ ได
ดำเนินการ และตีพิมพเผยแพรเปนจำนวนมากและมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
ภาควิชาจึงไดมีการพัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากรของภาควิชาไดศึกษาตออยางตอเนื่อง และจัดใหมี
การสรรหาบุคลากรใหมเพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุการทำงาน อยางไรก็ตามการบริหารหลักสูตรการศึกษา
ระดับสูง ตองคำนึงถึงความหลากหลายขององคความรูที่แตกตางกันและประสบการณของผูสอนเปนสำคัญ ดังนั้น
ภาควิชาจึงไดเชิญบุคลากรที่เกษียณอายุที่มีประสบการณสูงและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ สกอ. กำหนด และ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มาเปนสวนสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนควบคูไปกับบุคลากรปจจุบันของ
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ภาควิชา สำหรับ การรับสมัครบุคลากรสายวิช าการใหม จะมี การประกาศและสื่อสารให ผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบทั้งทางเว็บไซตของคณะ และของมหาวิทยาลัย ชองทางของสื่อสาธารณะตางๆ ซึ่งภาควิชาครุศาสตร
ไฟฟาจะดำเนินการคัดเลือกและคัดสรรบุคลากรใหมตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคล (AUN.6-3-01) และตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกำหนดโดยมีการกำหนด
คุณ สมบั ติ ตามที่ ภ าควิชาตองการ จากนั้ นจั ดทำเป น ประกาศของมหาวิทยาลั ย (AUN.6-3-02) ดำเนิ น การรับ
สมั ครตามระยะเวลาที่ เหมาะสม สอบวัดคุ ณ สมบัติโดยการสัมภาษณ ประเมิน ผลการสอบวัดคุณ สมบัติ และ
ประกาศผลการรั บ สมั ค ร (AUN.6-3-03) ตลอดจนการทำสั ญ ญาจ า งและประเมิ น ผลการทดลองการการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดจะสื่อสารใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดรับทราบที่โปรงใส เปนธรรม และเชื่อถือได
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารกำหนดให แ ต ล ะป ก ารศึ ก ษาจะมี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่เปนพนักงานประจำ จำนวน 2 ครั้งตอป ดวยหลักการตามแบบฟอรม
ของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ (AUN.6-4-01) ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และมีการ
ประกาศใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดเขาใจและรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน โดยมีองคประกอบการประเมินผลจำนวน 3 ดาน ไดแก
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
งานบริหารของแตละบุคคล
2) การประเมินผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรม
และความซื่อสัตย (M) ความมุงมั่นใหเกิดผลสำเร็จของงาน (U) การทำงานเปนทีม (T) จิตสำนึกองคกร (N) และ
การพัฒนางานอยางตอเนื่อง (B) และ
3) การประเมินตามขอตกลงการปฏิบัติงาน
สำหรับ การประเมิ นผลของบุ คลากรสายวิชาการที่รับใหม จะกำหนดให มีการผานการอบรมทางด าน
สมรรถนะของการเปนอาจารยผูสอน และมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่
1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปแรก ระยะที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ป และระยะ
ที่ 3 การประเมินผลการบรรจุเปนพนักงานประจำที่มีเกณฑมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยรายละเอียดของขอมูลจะมีการชี้แจงและประกาศใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
นอกจากนั้นบุคลากรสายวิชาการ สามารถขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการไดตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(AUN.6-4-02) เพื่อสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชาไดมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ าศึ กษา (หลั กสูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) โดยการสงบุคลากรเขารวมฝ กอบรม สัมมนา ประชุ ม
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วิชาการ และเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนำมาใชเปนประโยชนตอการพัฒ นาสมรรถนะของตนเอง
พัฒนาการเรียนการสอน การทำวิจัย และการใหบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (AUN.6-5)
ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

ผศ.พิสุทธิ์ จันทรชัยชนะกุล

2

อ.ดร.กฤตยา ทองผาสุข

3

อ.ดร.ขนิษฐา หินออน

หัวขอ/เรื่อง

วันเวลา / สถานที่อบรม

โครงการอบรมสำหรับผูบริหาร หลักสูตร
กฎหมายปกครองและการดำเนินการทาง
วินัย รุนที่ 1

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ หองประชุมเบญจรัตน
อาคารนวมิทรราชินี มจพ.
โครงการอบรมหลักสูตร Infographic
วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ 2561
Presentation Training and Workshop ณ Infographic Thailand (บริษทั ไลค
ครั้งที่ 5
มี) ชั้น 2 อาคารไทยศรี BTS กรุงธนบุรี
อมรมหลักสูตร “ทบทวนผูประเมินฯ ระดับ วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561
ระดับหลักสูตร สำหรับผูประเมินฯ ที่ขึ้น
ณ หอง Arnoma 2&3 ชั้น 3
ทะเบียนกับ ทปอ.”
โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูด านการ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาคิดเปน เวลา 08.30 - 16.00 น.
ทำเปน
ณ หองประชุมชั้น 9
สำนักวิจัยวิทยาศาศาตรและเทคโนโลยี

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มีการเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตรเขารับคัดเลือกและไดรับการ
คั ด เลื อ กให เป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านดี เด น ประจำป 2560 โดยใช ห ลั ก การเกณฑ ก ารคั ด เลื อ กและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด (AUN.6-6-03) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแกผูที่ไดรับ คัดเลือกที่ ได
ประพฤติ เป น แบบอย า งที่ ดี เสี ย สละ และอุทิ ศ ตนสรางมีภ าระงานที่ เหมาะสม รวมไปถึงการทำวิจัย และทำ
ประโยชนแกมหาวิทยาลัยและหนวยงานมาอยางสม่ำเสมอ ทางภาควิชาเห็นสมควรใหไดรับการยกยองสรรเสริญ
เพื่อเปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตอไป
สำหรับบุคลากรที่ทำงานวิจัยและมีการนำเสนอหรือตีพิมพเผยเพื่อการแพรผลงานวิจัย (AUN.6-6-02)
ทางสวนงานมี การใหการสนับ สนุ น การตีพิมพ และเผยแพรบ ทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุ ณ ใหแกผูเขีย น
บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยใชประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการ
เขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพของมหาวิทยาลัย (AUN.6-6-01) จากเงินงบประมาณเงินรายไดที่ไดมีการ
กำหนดหลักเณฑ และอัตราการจ ายเงิน สมนาคุ ณ การเขี ยนบทความวิจั ยที่ ได รับ การตี พิมพ ตามประกาศคณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ในสวนของภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการสนับสนุนเปนทุนอุดหนุนเพื่อการไปนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
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
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการทำงานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณคาเพื่อนำไปเปนประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการนำไปบูรณาการกับ
การเรี ย นการสอน บู ร ณากั บ การให บ ริ การวิ ช าการ และทำนุ บ ำรุงศิ ล ปวัฒ นธรรม ตลอดจนนำไปใช ให เกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอสังคม ปการศึกษา 2560 บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 10 บทความ (AUN.6-7-01)
ตาราง AUN.6-1 จำนวนอาจารยจำแนกตามปการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก
ประเภท

ช

ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม

ประเภท
ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม

ช

ปการศึกษา 2555
ป.เอก
ญ N
N
%

ปการศึกษา 2556
ป.เอก
ญ N
N
%

ช

ช

ปการศึกษา 2557
ป.เอก
ญ N
N
%

2

-

2

2

100

1

-

1

1

100

1

-

1

1

100

5

-

5

5

100

4

-

4

4

100

4

-

4

4

100

4

-

4

4

100

3

-

3

3

100

3

-

3

3

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

100

2

-

2

2

100

10

-

10

10

100

10

-

10

10

100

10

-

10

10

100

ปการศึกษา 2558
ป.เอก
ญ
N
N
%

ช

ปการศึกษา 2559
ป.เอก
ญ
N
N
%

ช

ปการศึกษา 2560
ป.เอก
ญ N
N %

1

-

1

1

100

1

-

1

1

100

1

-

1

1

100

4

-

4

4

100

5

-

5

5

100

6

-

6

6

100

3

-

3

3

100

5

-

5

5

100

6

1

7

7

100

-

-

-

-

-

2

1

3

3

100

2

-

2

2

100

2

-

2

2

100

2

-

2

2

100

-

-

-

-

-

10

-

10

10

100

15

1

16

16

100

15

1

16

16

100
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ตาราง AUN.6-2.1 สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษา
FTEs ของบุคลากรสาย
FTES ของนักศึกษา
สัดสวนบุคลากรสายวิชาการ
วิชาการ*
บัณฑิตศึกษา
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
หมายเหตุ
รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย กลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
* ภาระงานสอนของจำนวนชั่วโมงตอสัปดาห
** ปรับคา FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนระดับปริญญาตรีแลว โดย FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี x 2 =
FTES ระดับปริญญาตรี
*** การปรับคาจานวนชั่วโมงสอนระดับสูงกวาปริญญาตรีเปนระดับปริญญาตรี ใชเกณฑมาตรฐานจานวนชั่วโมง
สอนตอสัปดาห ระดับปริญญาตรี = 10 ชั่วโมงตอสัปดาห และระดับสูงกวาปริญญาตรี = 6 ชั่วโมงตอสัปดาห
ปการศึกษา

ตาราง AUN.6-2.2 สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษา
อาจารย : FTES
ผลตาง
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 1
แบบที่ 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
หมายเหตุ
รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย กลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
* ปรับคา FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนระดับปริญญาตรีแลว โดย FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี x 2 =
FTES ระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา

FTES*

ผลตาง

ตาราง AUN.6-3 การคงอยูของอาจารย
ปการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จำนวนอาจารย
ทั้งหมดตน
ปการศึกษา
10
9
9
9
16
15

จำนวนอาจารยลาออก/
เกษียณในระหวาง
ปการศึกษา
1
1
1

จำนวนอาจารย
เขาใหมระหวาง
ปการศึกษา
-

จำนวนอาจารย
ทั้งหมดปลายป
การศึกษา
9
9
9
9
15
14
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ตาราง AUN.6-4 จำนวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร
ประเภทการเผยแพร
ปการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

6
2
3
9
8
9

11
21
3
8
5
27

รวม
17
23
6
17
13
36

จำนวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพรตอบุคลากรสาย
วิชาการ
1.70
2.55
0.67
1.89
0.81
1.09

การประเมินตนเอง
6
6.1

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
Academic staff planning (considering succession, promotion,
re-deployment, termination, and retirement) is carried out to
fulfil the needs for education, research and service
Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored
to improve the quality of education, research and service
Recruitment and selection criteria including ethics and
academic freedom for appointment, deployment and
promotion are determined and communicated
Competences of academic staff are identified and evaluated
Training and developmental needs of academic staff are
identified and activities are implemented to fulfil them
Performance management including rewards and recognition
is implemented to motivate and support education, research
and service
The types and quantity of research activities by academic
staff are established, monitored and benchmarked for
improvement
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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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 หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงาน
AUN.6-6-03 หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน
AUN.6-7 AUN.6-7-01 ผลงานวิจัย DTE ป 2560
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
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
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนกำหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนทำหนาที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหกับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยทางภาควิชาไดยึดตาม
แผนพัฒนาบุคลากรในระยะ 4 ป (ประจําปงบประมาณ 2556-2559) ของคณะ (AUN.7-1) ในการดำเนินงาน ที่
มีจุดมุงหมายในการพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยยึดหลักตามวิสัยทัศนของ
งานบุคลากรที่วา “พัฒนาคน สงเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล” โดยแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
จะมีการกำหนดความคาดหวังทางดานสมรรถนะของบุคลากรที่สวนงานตองการ จากนั้นกำหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากร กำหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ในการดำเนินงาน และมีการติดตามประเมินผล วิเคราะหและสรุปผล เพื่อนำไปเปนตัวบงชี้ของความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดไว นอกจากนั้นในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประกอบดวย
อัตรากำลัง ความตองการในการอบรม/พัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคคลที่เหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสียเปนสำคัญ
ภาควิช าจัดอั ตรากำลังที่ มีห น าที่ แตกต างกัน เพื่ อรองรับ และตอบสนองความตองการของนั กศึ กษาและ
บุคลากรสายวิชาการ ดังตาราง AUN.7.1-1และ AUN.7.1-2
ตาราง AUN.7.1-1จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด

สายงาน

ปการศึกษา2556
ตรี
โท

บุคลากรหองปฏิบัติการ
บุคลากรสารสนเทศ
บุคลากรสายบริหารจัดการ
บุคลากรสายบริการนักศึกษา
รวม

2
1
3
6

1
1

ปการศึกษา 2557
ตรี
โท

1
1
4
6

1
1
2

ปการศึกษา 2558
ตรี
โท

2
1
3
6

1
1

ปการศึกษา 2559
ตรี
โท

1
1
4
6

1
1
2

ปการศึกษา 2560
ตรี
โท

2
1
2
5

2
1
3

ตารางAUN.7.1-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นางศิริรักษ เขมาภิรักษ

ตำแหนง
วุฒิการศึกษา
หนาที่
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท สารบรรณ, การรับเขานักศึกษาปริญญาโท
และเอก, งานหลักสูตร
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2

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร

3

นางสาวกรปารมี ณ บางชาง

4

นางสุคนธ ศรีปุตตะรักษ

5

นายนุกูล บุญทับ

6

นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี

7

นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

8

นายสมบูณ เชื้อเพชร*

ตำแหนง
นักวิชาการพัสดุ

วุฒิการศึกษา
หนาที่
ปริญญาโท งานพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ, เบิกจายเงินโปรเจค,
ยืม-คืน อุปกรณประกอบการเรียนการสอน
นักวิชาการศึกษา
ปริญญาโท ตารางสอน, ตารางสอบ, ออกหนังสือ
รับรองทางราชการ, และใหคำปรึกษากับ
นักศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี การเงิน, การฝกงานของนักศึกษาปริญญา
ตรี, ดูแลกองทุนอาจารยไพศาล
วิศวกรไฟฟา
ปริญญาตรี เบิกจายอุปกรณในการจัดการเรียนการ
สอนของหนวยไฟฟากำลัง
นักวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี งานแผน, โครงการตาง ๆ, กิจการ
นักศึกษา, งานประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี เบิกจายอุปกรณในการจัดการเรียนการ
สอนของหนวยอิเล็กทรอนิกส
พนักงานบริการ
ปริญญาตรี เบิกจายอุปกรณในการจัดการเรียนการ
สอนของหนวยการศึกษา

หมายเหตุ *สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนการเกษียณอายุการทำงาน มีการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของผูสมัครและภาระงานที่ตองการอยาง
ชัดเจนซึ่งจะยึดตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งการประกาศรับสมัครงานสามารถพบไดทั้งเว็บไซตของ
คณะ (www.fte.kmutnb.ac.th) และของมหาวิทยาลัย (www.kmutnb.ac.th) ซึ่งมีทั้งพนั กงานมหาวิทยาลัย
(AUN.7-2-01, AUN.7-2-02) และพนักงานพิเศษ (AUN.7-2-03, AUN.7-2-04) เมื่อมีบุคลากรเขามาทำงาน
ใหม ภาควิ ช าจะมี ก ารมอบหมายงานตามภาระตำแหน งงานและความรู ความสามารถหรือ ความถนั ด และ
กำหนดใหบุ คลากรที่ทำงานอยูในปจจุบัน และมี ประสบการณ สูงดำเนินการถายทอดขอมูลและสอนงานใหกับ
บุคลากรใหม
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
ภาควิชามีอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งหมด 6 คน ที่มีหนาที่แตกตางกันเพื่อรองรับ
งานสนับสนุนดานวิชาการ ที่ประกอบดวยเจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการเบิกจายอุปกรณใหกับนักศึกษา เจาหนาที่
สำหรับการเบิกจายอุปกรณฝกสอนหรือวัสดุในการทำโครงงานของนักศึกษา เจาหนาที่นักวิชาการศึกษาที่คอยให
คำปรึกษาและแนะนำทางดานการลงทะเบียน การรับคำรองนักศึกษาและเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการทั้งหมด รวมไป
ถึงเจาหนาที่ดานการเงิน เจาหนาที่ทางดานแผนและนโยบาย ที่จะคอยชวยเหลือและใหคำปรึกษานักศึกษาและ
อาจารย
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตำแหนง มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดพัฒนา หรือ
การปรับปรุงสมรรถนะของผูปฏิบัติงานใหสามารถทำงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยจะใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน (AUN.7-3-01) ซึ่งมีองคประกอบการประเมิน 2 ดาน ไดแก
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระหนาที่ของแตละตำแหนงงาน
2) การประเมินผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรม
และความซื่อสัตย (M) ความมุงมั่นใหเกิดผลสำเร็จของงาน (U) การทำงานเปนทีม (T) จิตสำนึกองคกร (N) และ
การพัฒนางานอยางตอเนื่อง (B) และ
3) การประเมินตามขอตกลงการปฏิบัติงาน
กรณี พ นั ก งานพิ เศษจะใช แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการของพนั ก งานพิ เศษ
(AUN.7-3-02) ซึ่งมีองคประกอบการประเมิน 3 ดาน ไดแก
1) ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
สำหรับ การประเมิ น ผลของบุ คลากรสายสนั บ สนุ น วิช าการที่ รับ ใหม จะมี การประเมิ น ผลการทดลอง
ปฏิ บั ติงาน จำนวน 3 ระยะ (AUN.7-3-03) ไดแก ระยะที่ 1 การประเมิ น ผลการทดลองปฏิบั ติงาน 1 ป แรก
ระยะที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ป และระยะที่ 3 การประเมินผลการบรรจุเปนพนักงานประจำ
ที่ มี เกณฑ ม าตรฐานตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย กำหนด โดยข อ กำหนดและ
รายละเอียดขอมูลจะมีการชี้แจงและประกาศใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยูในเกณฑที่ตองพัฒนาและปรับปรุงที่ติดตอกันสอง
ครั้ง แตผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไมพัฒนาขึ้น ทางภาควิชาจะพิจารณาใหออกจากงานโดยถือวาสัญญา
การจางงานสิ้นสุดลง ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของทางคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด
โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงาน รวมไปถึงการรักษาระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณดวย
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชามีการพั ฒ นาบุ คลากรสายสนั บ สนุ นวิชาการ ตามกระบวนการของคณะ ที่มีการสำรวจความ
ตองการในการอบรมของสายสนับสนุนวิชาการ และจัดใหมีการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับตำแหนงหนาที่งาน
ตลอดจนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขารวการประชุม การสัมมนา และกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง และ
สอดคลองตามภาระหนาที่ของแตละคน เพื่อที่บุคลากรมีสมรรถนะทางอาชีพ และไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
และนำความรูที่ไดมาพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปการศึกษา 2559 มีบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเขารับการอบรมทั้งสิ้น 6 คน โดยมุงเนนเนื้อหาการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
หรื อ เกี่ ย วกั บ หน าที่ ป ระจำ เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะให เหมาะสมและนำความรู ที่ ได ม าพั ฒ นาการทำงานให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (AUN.7-4-01)
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ตาราง AUN.7-4 สรุปการเขาอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางสาวศิริรักษ เขมาภิรักษ

2

หัวขอเรื่องที่อบรม/ประชุม

วันเวลา / สถานที่อบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดิจทิ ัล

วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใสรี
สอรท จ.เพชรบูรณ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ.
วันที่ 21-22 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00-17.00
น. ณ หองประชุม 216-217 อาคาร 52
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ.
วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใสรี
สอรท จ.เพชรบูรณ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ.
วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 9 สำนักวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-12.00น.
ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมิทรรา
ชินี มจพ.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการเขียนหนังสือ
ราชการ
นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดิจทิ ัล

โครงการพัฒนารูปแบบการถายทอด
ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานจากผูเกษียณอายุราชการ
โครงการบริหารจัดการดวยหลักธรรมภิ
บาล
พนักงานพิเศษ
3

นางสาวกรปารมี ณ บางชาง

4
5

นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี
นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดิจทิ ัล

วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใสรี
สอรท จ.เพชรบูรณ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ.

*ขอมูลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
ภาควิชามีระบบการบริหารงานบุคคลตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป ซึ่งจะมีผลตอการ
เลื่อนตำแหนงและการขึ้นเงินของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
ซึ่ งบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ทุ ก คนจะถู กประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานเบื้ อ งต น จากหั ว หน าภาควิ ช าที่ เป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดของมหาวิทยาลัยและตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เปนผูลงนามใหมีการเลื่อนตำแหนง
หรือการขึ้นเงินเดือน นอกจากนี้ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยยังมีการมอบรางวัลใหแกบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ ป ฏิ บั ติ งานดี เด น ในแต ล ะป โดยใช ห ลั ก การเกณฑ ก ารคั ด เลื อ กและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด
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(AUN.7-5-01) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแกผูที่ไดรับคัดเลือกที่ไดประพฤติเปนแบบอยางที่ดี
เสียสละ และอุทิศตนสรางประโยชนแกมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่สมควรจะไดรับการยกยอง สรรเสริญ เพื่อ
เปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตอไป
การประเมินตนเอง
7
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is carried out to fulfil the needs for
education, research and service
Recruitment and selection criteria for appointment,
deployment and promotion are determined and
communicated
Competences of support staff are identified and evaluated
Training and developmental needs of support staff are
identified and activities are implemented to fulfil them
Performance management including rewards and recognition is
implemented to motivate and support education, research
and service
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7










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
กำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเขาศึกษาตอในแตละปการศึกษาตามที่ระบุไวใน มคอ. 2 หมวดที่ 3
(AUN.8-1-01) แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในชวงระยะเวลา 5 ป และทางบั ณฑิตศึกษาจะทำ
หนาที่เปดรับสมัครนักศึกษาใหมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการจัดทำระเบียบการรับสมัครนักศึกษา
ใหม (AUN.8-1-02) และประชาสั มพั นธ ทางเว็ บไซต http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx
ซึ่งผูสนใจเขาศึกษาตอสามารถตรวจสอบขาวสารการรับสมัครนักศึกษาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยผูมีสวนได
สวนเสียสามารถรับทราบขอมูลและขาวสารที่ประกาศและที่มีการประชาสัมพันธสำหรับขอมูลที่เพิ่มเติมและมีการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและตามที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองการ
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดกำหนด
กฏเกณฑ คุณสมบัติผูสมัคร และวิธีการรับสมัครตามที่ถูกระบุในเอกสารหลักสูตร มคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอ 2.2 เรื่อง
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอ (AUN.8-1-01) โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทำระเบียบการรับสมัครบนเว็บไซตของ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาดำเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม และจั ด สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ด ว ยวิ ธี ก ารสอบสั ม ภาษณ โ ดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลการสอบเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา โดยใชเกณฑการประเมินผลสอดคลอง
กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรและที่กำหนดโดยคณะกรรมการที่
ถูกแตงตั้งมาจากมหาวิทยาลัย ที่ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ โดยขอมูล
และรายละเอี ยดในการรับ สมัครนั กศึกษาใหม ทั้งหมดจะมีการเผยแพรสูส าธารณะทุ กชองทางและตามความ
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 และภาระการเรียนของผูเรียนผานทางระบบสารสนเทศเพื่องาน
ทะเบี ย นนั กศึ กษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp (AUN.8-3-01) และทางเว็บ ไซต ของ
ภาควิช า ตลอดจนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ผานทาง e-mail, Line และ Facebook อีกทั้งมีการ
มอบหมายใหมีระบบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาประจำหอง (AUN.8-3-02) อาจารย
ผูสอน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการควบคุม ดูแล ใหคำปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใช
ชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางใกลชิดและตอเนื่อง
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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 เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตร
เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ แนะนำระบบการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา นักศึกษาไดนำเสนอผลงานความกาวหนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และมีการ
ระดมความคิ ด เห็ น สำหรั บ นำมาใช ก ำหนดแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตลอดจนสรา ง
ความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยของภาควิชา นอกจากนี้ทางหลักสูตร ภาควิชา
มหาวิทยาลั ย และบั ณฑิ ตวิทยาลัย ได มีการจั ดกิจ กรรมเสริมหลักสู ตรเปน จำนวนมาก ได แก การไหวครู การ
ปฐมนิ เทศบั ณ ฑิ ตใหม การป จ ฉิมนิ เทศ การเขาร วมการประชุ มทางวิ ชาการ การบรรยายผลงานวิจัย การจั ด
ฝกอบรม การฟงบรรยายพิเศษ การประกวดงานวิจัยดีเดน เปนตน เพื่อที่จะสงเสริมใหบัณฑิตนำไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและการทำวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญในความเปนอยูที่ดีของนักศึกษาดวยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาดวยการ
บริการตรวจสุขภาพประจำปใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีหองพยาบาลเพื่อทำการรักษาและจายยา
เบื้ องต นที่ มี แพทย ประจำทำหน าที่ ตรวจสุ ขภาพในแต ละวั น ซึ่ งนั กศึ กษาและบุ คลากรในมหาวิ ทยาลั ยสามารถ
ตรวจสอบแพทยเวรเขาตรวจไดที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html (AUN.8-5-01) สำหรับ
หองน้ำและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแตละอาคารไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะ ดวยพนักงานทำความ
สะอาดของแตละอาคาร และมีการทำประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาทุกชั้นป โดยคุมครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจน
ไดรับบาดเจ็บ และเสียชีวิต อานรายละเอียดไดที่ http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
(AUN.8-5-02) นอกจากนั้น ภาควิชาไดจัดหองเรียน หองทำวิจัย และหองปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความ
สะดวกให แก นักศึกษาของหลักสู ตรโดยคำนึงถึงความสะอาดและความเพี ยงพอ เพื่ อสงเสริมและสนับสนุ นการ
จั ดการเรี ยนการสอนและการทำวิ จั ยของนั กศึกษาในหลักสูตร อีกทั้ งมี การจัดกิ จกรรมสงเสริมการศึ กษาของ
นักศึกษาในโครงการการจัดสัมมนาประจำประดับบัณฑิตศึกษา (AUN.8-4-01) เพื่อใหนักศึกษาเขาในระบบและ
ระเบียบของการศึกษา และการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาในแตละชั้นปและกับคณาจารยของภาควิชา
ตาราง AUN.8-1 ขอมูลการรับเขานักศึกษาในหลักสูตร (DTE)
ปการศึกษา

จำนวนผูสมัคร

จำนวนที่ประกาศรับ

2556
2557
2558
2559
2560

7
7
4
7
7

5
5
5
5
5

จำนวนผูมสี ิทธิ
เขาศึกษา
7
7
4
7
7

จำนวนที่ลงทะเบียน
7
7
4
7
7
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ตาราง AUN.8-2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามชั้นปที่ศึกษา
ป 1
ป 2
ป 3
ปการศึกษา
1
2
1
2
1
2
2556
6
3
8
7
2557
7
7
4
6
10
9
2558
2
4
7
5
6
2559
9
7
4
7
7
2560
7
7
7
6
8
4

ตกคาง
1
6
8
3

รวม
2
5
6
4

1
8
21
13
24
25

2
16
22
22
24
14

การประเมินตนเอง
8

คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)

8.1

The student intake policy and admission criteria are defined,
communicated, published, and up-to-date
The methods and criteria for the selection of students are
determined and evaluated
There is an adequate monitoring system for student progress,
academic performance, and workload
Academic advice, co-curricular activities, student competition, and
other student support services are available to improve learning
and employability
The physical, social and psychological environment is conducive for
education and research as well as personal well-being
Overall

8.2
8.3
8.4

8.5

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.8-1
AUN.8-1-01 มคอ.2
AUN.8-1-02 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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 คำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 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
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AUN.9 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (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 และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและ
การทำวิจัยใหแกทุกหลักสูตร ดังนี้
1) อาคาร 52 มีหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการ และหองสำหรับนักศึกษาทำโครงงาน รวมทั้งสิ้น
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 รวมทั้งสิ้นจำนวน 13
หอง ที่ประกอบดวยหอง 403, 404 ,501, 504, 505, 507, 508, 601, 603 และ 611
นอกจากนั้ น แตล ะห องจะมีเครื่องมือและอุป กรณ ส ำหรับ การเรีย นการสอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร
เครื่องเสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เปนตน มากกวานั้นคณะยังมีหองเรียนรวมสมัยใหม
สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หองประชุมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการบรรยาย
การฝกอบรม และการประชุมวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรสามารถใชงานรวมกันได
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางที่นักศึกษาของหลักสูตรสามารถไปคนควาหนังสือ ตำรา และวารสาร ใชงาน
หองโสตทัศนูปกรณ และใชงานหองรวมเพื่อการติวหรือทำงานเปนกลุม ซึ่งสามารถจองหองออนไลนไดผานทาง
เว็บไซตของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th โดยภาคการศึกษาปกติเปดใหบริการในวันจันทร-วัน
ศุกร เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร เวลา 09.00-18.00 น. ขณะที่ภาคฤดูรอนเปดใหบริการในวันจันทร-วัน
ศุกร เวลา 08.00-16.00 น. นอกจากนั้น เว็บไซตของหอสมุดกลางมีฐานขอมูลที่เปนแหลงคนควาใหนักศึกษา
สืบ คน และดาวนโหลดเอกสารตาง ๆ ได จาก เมนู Online Database ฐานขอมูล อาทิเชน Elsevier e-Books
Collection, ACM Digital Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เปนตน และมีเมนูสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับ
เต็ ม TDC ซึ่ ง จะเข า เว็ บ ไซต http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่ อ สื บ ค น เอกสารฉบั บ เต็ ม ของวิ ท ยานิ พ นธ
รายงานการวิจยั ของอาจารยที่รวบรวมมาจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
ภาควิชาไดมีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณเปนจำนวนมากสำหรับใชในการจัดการเรียนการสอน เชน
เครื่องมือวัดและเครื่องมือกำเนิดสัญญาณสำหรับงานวิจัยขั้นสูง ที่ประกอบดวย ดิจิตอลออสโลสโคปความถี่ 100
MHz และเครื่องกำเนิดสัญญาณฟงชันเจนเนอเรเตอร ใหนักศึกษาสามารถใชงานรวมกันในการเรียนการสอนและ

- 41 -

การวิจัย นอกจากนั้นสำหรับวัสดุและอุปกรณเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาไดมีการจัดสรรใหนักศึกษา
ไดฝกปฏิบัติงานที่เพียงพอตอการใชในการเรียนการสอนและการทำวิจัย
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
ภาควิชาไดติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายเพิ่มเติมใหครอบคลุมทุกชั้นทั้ง 2 อาคารที่มีการจัดการเรียนการสอน
ให แกนักศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา ผาน Wireless network connectionชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ดวยการ
ติ ด ตั้ ง Wireless Access Point เพิ่ ม เติ ม 14 จุ ด ขณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได พั ฒ นาความสามารถในการเข า ถึ ง
อินเตอรเน็ตไรสายดวยการติดตั้งใหครอบคลุมทุกสวนของมหาวิทยาลัยผาน Wireless network connection
ชื่อ @KMUTNB-WIFI ซึ่งนักศึกษาสามารถเขาใชงานดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานที่มหาวิทยาลัยแจงไวตั้งแตเขา
ศึกษา
น อ ก จ า ก นี้ ห ลั ก สู ต ร มี เ ว็ บ ไ ซ ต e-learning ที่ 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
คณะและภาควิชาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ภาควิชามีการปรับปรุงหองเรียนใหมีความทันสมัย เพื่อสงเสริม และกระตุนการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตร
สำหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยไดมีบริการตรวจสุขภาพประจำปใหแกนักศึกษา ตลอดจนมีหอง
พยาบาลเพื่อทำการรักษาและจายยาเบื้องตน และมีแพทยเขาตรวจสุขภาพในแตละวัน (www.studentaffairs.
kmutnb.ac.th/TP.html) อี กทั้ งมหาวิ ทยาลัยไดทำประกัน อุบัติเหตุให แกนักศึกษาทุ กชั้น ป โดยคุมครองเมื่อ
ประสบอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต (www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx) สำหรับ
หองน้ำและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแตละอาคารไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะ ดวยพนักงานทำความ
สะอาดของแตละอาคาร
คณะและภาควิชามีระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 44 เชน กลองวงจรปด บันไดฉุกเฉิน ระบบ
แจงไฟไหม ระบบสปริงเกอร และถังดับเพลิง เปนตน ขณะทีอ่ าคาร 52 มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาทิเชน
ตูเก็บสายดับเพลิงพรอมอุปกรณชุด (Fire hose Rack) กลองวงจรปด และบันไดขึ้นลง 3 ดานที่สามารถใชเปน
ทางฉุกเฉินได เปนตน นอกจากนั้น อาคารของคณะไดถูกออกแบบใหมีทางลาดบริเวณทางขึ้นดานหนาอาคาร 44
และทางขึ้นดานขางของอาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูที่พิการในการเดินทาง
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การประเมินตนเอง
คะแนน
สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and
9
Infrastructure)
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

.

- 43 -

AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
ผลการดำเนินงาน
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลั กสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมไฟฟ าศึ กษา (หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) ไดถูก
ออกแบบและพัฒนาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหหลักสูตรสะทอนการเปนบัณฑิต “คิดเปน ทำเปน ถายทอดเปน”
ตามอั ตลั กษณ ของภาควิ ชาและสอดคล องกับคณะที่ ตองการผลิตครูช าง (อาจารยในมหาวิทยาลั ย) จึงสงผลให
หลักสูตรสามารถสรางบั ณฑิ ตที่ เป นครูที่สามารถถ ายทอดและเข าใจทางด านวิศวกรรมไฟฟ าศึ กษาเพื่อสอนใน
สถานศึกษาและสถานประกอบการได ดังนั้น ขอมูลที่สำคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความ
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
ภาควิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปดรับฟงความคิดเห็นจาก
อาจารย ผู เรียน ผูมีสว นไดส วนเสีย (AUN.10-1-02) ในการกำหนดสมรรถนะที่ตองการของหลักสูตร ทักษะ
ความรูของผลการเรีย นรูที่ คาดหวังและกระบวนการจัดการเรีย นการสอน เพื่อชวยสงเสริมและสนับ สนุ น ให
นักศึกษาของหลักสูตรเปน บัณฑิตที่มีความรู ทักษะ และเจตคติตามที่หลักสูตรคาดหวัง นอกจากนั้นหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.10-1-01) ไดมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่กำหนดทุก ๆ 5 ป ซึ่งไปเปนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามี
การกำกับการดำเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ขอ 7 ตัวบงชี้
ผลการดำเนินงาน และ มคอ. 7 หมวดที่ 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
หลักสู ตรมี การกำหนดกระบวนการเรีย นการสอน การวัดและประเมิน ผลการเรีย นรูของผูเรียนไวใน
เอกสารหลั ก สู ต ร มคอ.2 และมี ก ารดำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนดั งกล าวอย างต อ เนื่ องทุ ก ภาค
การศึกษา ซึ่งผูสอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรูในเอกสาร มคอ.3 และ
หลักจากสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรูในเอกสาร มคอ. 5
หลังจากนั้น หลักสูตรจะมีการจัดทำเอกสาร มคอ. 7 (AUN.10-3) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบ
ปการศึกษา โดยมีการทวนสอบและการประเมินหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษา ในหมวดที่ 7
ขอ 1 การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน ในหมวดที่ 7 ขอ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน ในหมวด
ที่ 8 ขอ 1 ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็น ของหลักสูตร/ผูรับผิด ชอบ
หลักสูตรตอ ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ขอ 2 การนำไปดำเนินการเพื่อการวางแผน
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หรือปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 9 ขอ 1 ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่
ผานมา ในหมวดที่ 9 ขอ 2 ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร และในหมวดที่ 9 ขอ 3 แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป
การศึกษาถัดไป ซึ่งผลที่ไดจะนำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการศึกษาในปตอไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปนการ
จัดการเรียนการสอนในระดับสูง นักศึกษาสวนใหญเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาดังนั้นงานวิจัยสวนใหญจึง
มุงเนนการทำวิจัยในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดฝกอบรม ดังนั้นผลงานวิจัยจึง
สามารถนำไปใช ป ระยุ ก ต ใช ในการจั ด การเรีย นการสอนได อ ย า งเหมาะสมและเป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนั้ นพบวาผูสอนมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับ ผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแงแนวคิดการ
ทำงานวิจัย วิธีการทำวิจัย และกระบวนการในการทำวิจัย เขาไปในทุกรายวิชารายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกัน เชน
รายวิชาการสัมมนา วิทยานิพนธ รายวิชาทางดานการศึกษา และรายวิชาทางดานวิศวกรรม ในลักษณะของ
การบูรณาการความรูเขาไปภายในเนื้อหารายวิชา การคนควาเนื้อหาใหม ๆ การจัดทำรายงานและนำเสนองาน
การยกตัวอยาง และการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหม 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
ภาควิชารวมกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต อกระบวนการให บ ริ การของส ว นงาน ประจำป การศึ กษา 2559 (AUN.10-5) เป น ผูต อบแบบสอบถามเป น
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) ระบบสารสนเทศเพื่ องานทะเบีย นนั กศึกษามีความคลองตัว รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.54 คา S.D.
เทากับ 1.089)
5) หนั งสื อ /ตำรา/วารสาร/สื่ อ สิ่ งพิ ม พ แหล งข อ มู ล ค น คว าของห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย มี จ ำนวน
เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 3.72 คา S.D. เทากับ 1.021)
อยางไรก็ตาม แบบสอบถามนี้ยังครอบคลุมการประเมินความพึงพอใจในดานสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
ที่สงเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.71 คา S.D. เทากับ 0.849) ดานการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนั กศึ กษา (คาเฉลี่ ย 3.91 คา S.D. เท ากั บ 0.840) ดานการใหบ ริการขอมูลขาวสารที่เปน ประโยชนแก
นักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.71 คา S.D. เทากับ 0.892) และดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
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และวิชาชีพแกนักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.77 คา S.D. เทากับ 0.832) ซึ่งคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกดาน
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 ไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนั กศึ กษาที่ มี ตอ การการให บ ริ ก ารและสิ่ งอำนวยความสะดวกต าง ๆ และมี ก ารนำเสนอตอ ผูที่ เกี่ย วขอ ง
(AUN.10-5, AUN.10-6) ตั้ งแต ในระดั บ ภาควิช า ระดั บ ส วนงานโดยการนำเสนอตอที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
ประจำ เพื่อพิจารณาขอมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และสิ่ งอำนวยความสะดวกต า ง ๆ เช น การปรับ ปรุงอุป กรณ และสื่อการเรีย นการสอน การพัฒ นาเครื่องมื อ
สมัยใหม การปรับปรุงพื้นที่การใหบริการตางๆ ระบบเครือขายสารสนเทศ เปนตน และมีการกำหนดใหรองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา และภาควิชาที่เกี่ยวของรับผิดชอบและนำไปพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดผลและตอบสนอง
ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนรูปธรรมและมีการดำเนินการเปนประจำทุกปการศึกษา
การประเมินตนเอง
10

การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.10-1 AUN.10-1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.10-1-02 สรุป ข อคิ ด เห็ น ของผูท รงคุณ วุฒิ และรายละเอีย ดการแกไขหลัก สูตรปรัช ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิต
AUN.10-2 AUN.10-1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.10-1-02 สรุป ข อคิ ด เห็ น ของผูท รงคุณ วุฒิ และรายละเอีย ดการแกไขหลัก สูตรปรัช ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิต
AUN.10-3 AUN.10-3 เอกสาร มคอ.7
AUN.10-5 AUN.10-5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
AUN.10-6 AUN.10-5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน
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
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการ
จัดทำเอกสาร มคอ. 7 (AUN.11-1) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เปนประจำ
ทุกปการศึกษา ซึ่งจะมีการติดตามอัตราการสอบผานและการลาออกกลางคันของนักศึกษา ในหมวดที่ 2 ขอ 4
จำนวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป โดยขอมูลดังกลาวหลักสูตร
จะนำมาพิจารณาเพื่อการติดตามและปรับปรุงใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการ
จัดทำเอกสาร มคอ. 7 (AUN.11-1) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เปนประจำ
ทุกปการศึกษา ซึ่งจะมีการติดตามขอมูลการบริหารหลักสูตรดังปรากฏในขอ ขอ 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวน
นักศึกษาในแตละปการศึกษา และขอ 6 ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา โดย
ขอมูลดังกลาวหลักสูตรจะนำมาพิจารณาเพื่อการติดตามและปรับปรุงใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพตอไป
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการ
จัดทำเอกสาร มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เปนประจำทุกปการศึกษา
ซึ่งจะมีการติดตามอัตราระยะเวลาเฉลี่ยของการสำเร็จการศึกษา ซึ่งสามารถพิจารณาขอมูลไดในหมวดที่ 2 ขอ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา รวมถึงมีการติดตามอัตราการไดงานของผูสำเร็จการศึกษาขอมูลใน
หมวดที่ 2 ขอ 7 ภาวะการไดงานทำของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป หลังสำเร็จการศึกษา โดยกองแผนงาน มจพ.
(AUN.11-3-01) มีการติดตามภาวะการไดงานทำของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา โดยขอมูลดังกลาวหลักสูตรจะ
นำมาพิจารณาเพื่อการติดตามและปรับปรุงใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
การติดตามภาวะการไดงานทำของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา และการติดตามความพึงพอใจนายจางตอ
บัณฑิต มจพ. ไดถูกจัดทำเปนรายงานใหหลักสูตรนำไปใชประโยชนในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป โดย
ขอมูลดังกลาวจะปรากฏในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (www.planning.kmutnb.ac.th/information
.htm) โดยมหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินการสำรวจภาวะไดงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจนายจางในชวงรับ
พระราชทานปริญญาบัตรเปนประจำทุกป ที่ไดมีการสอบถามเกี่ยวกับประเภทงานที่ทำ การใชเวลาในการหางาน
ทำ ระดับการนำความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทำ เงินเดือนที่ไดรับ และความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชา
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และการติ ดตามความพึ งพอใจนายจางต อบั ณฑิ ตที่ จบใหม โดยหน วยงานของนายจางเป นทั้ งหน วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สำหรับขอมูลในรายงานความพึงพอใจของนายจางจะมีการสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึ ง
พอใจนายจ างต อบั ณฑิ ตตามคุ ณลั กษณะ 5 ดาน ที่ จำแนกตามระดั บการศึ กษา หน วยงาน กลุ มนายจาง และกลุ ม
สาขาวิชา ระดับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตในดานความสอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณ ของ มจพ.
ตลอดจนขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย ที่หลักสูตรสามารถนำขอมูลมาใชพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพและรองรับกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางเหมาะสม (AUN.11-3-02)
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า ศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) ได
กำหนดใหนักศึกษาพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสู ตร ดังนั้น ในการจัด การเรีย นการสอนในปก ารศึก ษา
2559 หลักสูตรไดกำหนดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ จำนวนมาก เชน การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดสัมมนาประจำประดับบัณฑิตศึกษา การจัดฝกอบรม การสำรวจความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอน การพัฒ นาและออกแบบนวัตกรรมสมัยใหม เปนตน โดยผลของการดำเนิ น
กิจกรรมดานงานวิจัยตาง ๆ นักศึกษาสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการทำงานวิจัยในระดับสูงขึ้นไดอยางมี
คุณภาพ และสามารถนำผลงานวิจัยไปตีพิมพและเผยแพรใหเปนที่ยอมรับในสังคมตอไป
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.11-501) การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน (AUN.11-5-02) เปนตน
หลักสูตรมีการนำผลการประเมินความพึงพอในในดานตางๆ มาปรับปรุงและพัฒนา ไดแก การปรังปรุง
หลั กสู ตรในรอบทุ ก ๆ 5 ป การพั ฒ นาวิธีและกิ จกรรมการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู และการกำหนดทิศทางของงานวิจัย เพื่อใหผูเรียนมีผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected
Learning Outcomes) ของหลักสูตร
ตาราง AUN.11-1 การสำเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร
จำนวนรับใน
ปการศึกษา
รุน
2556
2557
2558
2559
2560

7
7
4
7
7

จำนวนนักศึกษาทีจ่ บ
ภายในระยะเวลา
< 3 ป
3 ป
> 3 ป
10
1
6
2
1
1
1
3

ป 1
-

จำนวนนักศึกษาที่พนสภาพ
ลาออก หรือตกออก ในชั้นปที่
ป 2
ป 3
ป 4 เปนตนไป
1
2
-
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ตาราง AUN.11-2 การไดงานทำของผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป หลังสำเร็จการศึกษา
จำนวน

ปการศึกษา
2556
2557
2558
2559

มีงานทำ

มีงานทำและศึกษาตอ

ไมมีงานทำ

ศึกษาตอ

ผูสำเร็จ
การศึกษา

ผูกรอก
แบบสำรวจ

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

10
7
1
1

10
7
1
1

10
7
1

100
100
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

ตาราง AUN.11-3 ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต ระดับ
ปริญญาเอกของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ป
การศึกษา
2555

2556
2557
2558

คุณธรรม

X

SD

คุณลักษณะของบัณฑิต
ปญญา
ความสัมพันธ

ความรู

X

SD

X

SD

X

SD

วิเคราะห

X

รวม

SD

X

SD

N

4.25 0.651 4.15 0.602 4.18 0.747
4.33 0.598 4.38 0.428 4.29 0.510

4.20 0.614 4.18
4.25 0.467 4.13

0.538 4.20 0.575
0.450 4.28 0.451

13
26

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

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)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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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 ผลประเมิ น ความพึ งพอใจของนั ก ศึ กษาที่ มี ต อกระบวนการให บ ริก ารของส ว นงาน
ประจำปการศึกษา 2560

