รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

(ศ.ดร.ปฏิพัทธ ทวนทอง)
ประธานหลักสูตร

บทสรุปผูบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามแนวทาง
คุณภาพ 2 สวน ไดแก องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มีตัวบงชี้ 1 ตัวบงชี้ คือ การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองคประกอบ
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบดวยเกณฑ 11 สรุปผลการ
ประเมินไดดงั นี้
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลการดําเนินการ
ผาน
ไมผาน

เกณฑการประเมิน


จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

คุณสมบัตขิ องอาจารยประจําหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา
*
การคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
*
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
*
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
*
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
*
10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
*
มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
*
หมายเหตุ * ขอ 5 – 7, 9 – 10 นักศึกษาอยูระหวางศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ขอ 8 เนื่องจากรอบการประเมินปการศึกษา 2559 ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา
ขอ 11 เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 จึงยังไมครบรอบระยะเวลาที่กําหนด

1.
2.
3.
4.
5.

การดําเนินการตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซึ่งเปนการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ดําเนินการไดตามเกณฑการประเมินครบทุกขอ
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน (  ) ผาน ( ) ไมผาน

ข

องคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
เกณฑ
AUN.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
AUN.10การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11ผลผลิต (Output)
ภาพรวม
หมายเหตุ หลักสูตรมีนักศึกษาในหลักสูตรครั้งแรก ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ค

คะแนน
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สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
สวนที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
สวนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
AUN.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)

หนา
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1
2
6
8
9
12
16
18
20
25
30
37
41
44
47

-2-

สวนที่ 1ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:

:

ภาษาอังกฤษ:

:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
:
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy Program in Electrical and Energy
Engineering(English Program)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน
Doctor of Philosophy (Electrical and Energy Engineering)
Ph.D. (Electrical and Energy Engineering)

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
( ) หลักสูตรใหม กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557
4. รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ศ.ดร.ปฏิพัทธ ทวนทอง
2. ผศ.ดร.วัฒนา แกวมณี
3. ผศ.ดร.เมธีพจน พัฒนาศักดิ์
4.Prof.Dr.Bernard Davat
5.Prof.Dr.Serge Pierfederici
5. ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนสวนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เดิมมีฐานะเปนแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2512
ภายใตชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และตอมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนคร
เหนื อ ได ย กฐานะขึ้ น เป น สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า วิ ท ยาเขตพระนครเหนื อ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2517 จึงไดยกฐานะเปน
สวนงานระดับคณะ โดยใชชื่อวา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตรในระหวางป พ.ศ. 2512–2517
เปนชวงระยะเวลาที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดรับการกอตั้งขึ้น โดยความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาล
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อผลิตครูชางในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล
และสาขาวิชาไฟฟา โครงการความชว ยเหลือดังกลาวไดเ นนทางดา นการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจัก ร
อุ ปกรณการเรีย นการสอน ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่ม รั บ
นักศึ กษารุนที่ 1 ตั้งแตปก ารศึกษา 2512 ซึ่งเปนหลักสูตร ค.อ.บ. แหงแรกในประเทศไทย และตอมาใน
ระหวา งป พ.ศ. 2518-2522 รัฐ บาลเยอรมั น ไดข ยายโครงการความช ว ยเหลือ แก ค ณะเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ยการ
ชวยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชา
เครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา อีกดวย

-3ปจจุบันคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดแบงโครงสรา งการบริหารงานออกเปน สวนของสํานักงาน
คณบดี ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนจํานวน 6
ภาควิชา ไดแก ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล ภาควิ ชาครุศาสตรไฟฟา ภาควิช าครุศ าสตรโ ยธา ภาควิช า
คอมพิวเตอรศึกษา ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรตาง ๆ นั้น คณะไดเปดสอนหลักสูตรตางๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และยังไดจัดการเรียนการสอนตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกดวย
สําหรับภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ไดกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2512 ที่เรียกวา แผนกวิธีไฟฟา ตอมาในป
พ.ศ. 2514 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จึงไดสังกัดใน
คณะครุศาสตรอุต สาหกรรม และดว ยความชว ยเหลือจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ภาควิช า
ครุศาสตรไฟฟาจึงเปนภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ใหปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟา เพื่อผลิตครูชางที่เนนการสอนทางทฤษฎีที่เรียกวา ครูทฤษฎีไฟฟา (Theory Teacher in
Electrical) จนถึงปจจุบันนี้
ปรัชญา: คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว คือ “พัฒนาคน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
ปณิธาน : มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร วิศวกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถายทอด การบริหารจัดการ การใช การสรางและพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภ าพ เปนผูที่รูจริง ทําไดจ ริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรั บผิดชอบตอสังคม มุงพัฒนางานดา น
การศึกษา วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําเพื่อรับใชสังคม
วิสัยทัศน : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรคงานวิจั ย
ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝกอบรมและ
พัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย
วัตถุประสงค :
1. ผลิ ตครู ช างอุ ตสาหกรรมทั้ ง ในระดับ ปริ ญ ญาบั ณฑิ ต และระดับ บั ณฑิตศึก ษาในสาขาวิ ช าทาง
วิศวกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติการที่มี
ความพรอมทาง ดานการเรียนการสอนและการจัดการดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางดานเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผูบริหารอาชีวศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาดานการ
อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม ใหเปนผูนําในดานความคิด การคนควาและวิจัย
3. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดานการศึกษา เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม และงานธุรกิจดานชาง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต

-44. บริการทางวิชาการดานวิชาประยุกตตางๆ ไดแก การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน และชางอุตสาหกรรมใหแกห นวยงานตาง ๆ ที่เปดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และใหแก
ชุมชนตามความตองการของทองถิ่น
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม หลักสูตรตางๆ ที่
มุงเนน การปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมแกนักศึกษาใหเปนพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ : บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน
เอกลักษณ : ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม
6. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
6.1 ปรัชญา
เพื่อมุงเนนการพัฒนางานวิจัยชั้นสูงทางดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
6.2 ความสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคน
และการศึกษา เพื่อมุงสูสังคมแหงการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ที่ มี ค วามลึ ก ซึ้ ง ในศาสตร ด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า และการศึ ก ษา ที่ ส ามารถสร า งองค ค วามรู ใ นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและการศึกษาดานเทคโนโลยีซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎี
บัณฑิตและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จะมีสว นสําคัญ ในการสรางสังคมแหงการเรีย นรูและขับเคลื่อ น
มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
6.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ใหมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี้
1. การสร า งและพั ฒ นาองค ค วามรู ท างด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า ศึ ก ษา เพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. การวิจัยและพัฒนาขั้นสูง ดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื่อใหไดรับองคความรูใหมที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
3. การประยุกตใชงานวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เกี่ย วกับ การเรียนการสอนและการฝกอบรม ใหเ กิดประโยชนตอแวดวงการศึกษาของ
ประเทศไทย
4. การสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิช าชีพ ตลอดจนการมี
ระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบตอสังคม
6.4 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจํานวน 51 หนวยกิต
6.5 รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1หลักสูตร 3 ป
- แบบ 1.1รวมตลอดหลักสูตร48 หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
-แบบ 2.1รวมตลอดหลักสูตร48 หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
48 หนวยกิต
วิชาบังคับการศึกษา
6
หนวยกิต

-5วิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
6
หนวยกิต
วิชาเลือกทั่วไป
6
หนวยกิต
6.6 ภาษาที่ใช ภาษาอังกฤษ
6.7 การรับเขาศึกษารับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ
6.8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารยระดับอุดมศึกษา
2. นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
6.9 ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานเปนหลักสูตรที่รวมมือกับ
Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส โดยผูศึกษาจะไดรับปริญญา จากทั้งสองสถาบัน
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สวนที่ 2การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาไดกํ า หนดนโยบาย และมาตรฐานการอุ ดมศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
และไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง สําหรับการควบคุมกํากับมาตรฐานใน
ปจจุบันจะกําหนดใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชมา
ตั้งแต พ.ศ. 2548 และที่ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยกําหนดใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใชเกณฑมาตรฐานจํานวน
11 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอมูลเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

1. ศ.ดร.ปฏิพัทธ ทวนทอง

ศาสตราจารย

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก

2. ผศ.ดร.วัฒนา แกวมณี

ผูชวยศาสตราจารย

ปริญญาเอก

3. รศ.ดร.เมธีพจน พัฒนาศักดิ์

รองศาสตราจารย

ปริญญาเอก

4. Prof.Dr.Bernard DAVAT

ศาสตราจารย

ปริญญาเอก

5. Prof.Dr.Serge PIERFEDERICI

ศาสตราจารย

ปริญญาเอก

คุณวุฒสิ ูงสุด
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Dipl. Ing. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Dipl. Ing. (Electrical Engineering)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรโดยทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑกํากับขอ 1-11

I1-01 รายละเอียดการดําเนินงาน E-DEEE
I1-02 มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

-7สรุ ป ผลการประเมิ น การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ กํ า หนดโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการ
ดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน
ผาน ไมผาน

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

2. คุณสมบัตขิ องอาจารยประจําหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  *
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
*
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
*
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
*
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
*
10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยาง  *
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
*
หมายเหตุ * ขอ 5 – 7, 9 – 10 นักศึกษาอยูระหวางศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ขอ 8 เนื่องจากรอบการประเมินปการศึกษา 2559 ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา
ขอ 11 เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม ป พ.ศ. 2557 จึงยังไมครบรอบระยะเวลาที่กําหนด
การประเมินตนเององคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบงชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
เกณฑการประเมินจํานวน 11 ขอ ผลการประเมินเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 11 ขอ
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
( ) ผาน
( ) ไมผาน
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สวนที่ 3การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
การประเมินคุณภาพหลักสูตรองคประกอบที่ 2การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับ
หลั กสูตร เปน การประเมินผลการบริห ารหลักสูตรและการจัดการเรีย นการสอนตามเกณฑ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร มีเกณฑการประเมิน จํานวน11 เกณฑ แตละเกณฑมีระดับการประเมิน7 ระดับตามรายละเอียดตอไปนี้
คะแนน
คําอธิบาย
Absolutely Inadequate
1
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
2
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
3
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
4
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
5
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
6
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)
7
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
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01และ AUN.1.1-02) เปนหลักสูตรที่ไดดําเนินการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL - Nancy กับ King Mongkut’s University of
Technology NorthBangkok (AUN.1.1-03) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศมาสู
มหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นระหวางภาครัฐบาลฝรั่งเศสและรัฐบาลไทย โดยได
พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศนและพันธกิจของภาควิชาที่สอดคลองกับของคณะและของมหาวิทยาลัย
ที่ระบุไวดังนี้
วิสัยทัศนของคณะ : เปน องคกรแหงการเรียนรู 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
ดังนั้น หลักสูตรจึงมีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยให
มีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของใหมีความรู คูคุณธรรม
เพื่อเปนผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน โดยหลักสูตรสามารถพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนเลิศในดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
มีความสามารถในการถายทอดองคความรูที่ไดวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อเกื้อหนุนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ สามารถสรางดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัย เพื่อรวมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ภาควิชามีบุคลากรที่ไดสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน INPLทั้งสิ้น 4 คน ไดแก ศ.ดร.ปฏิพัทธ ทวนทอง
รศ.ดร.เมธีพจน พัฒนศักดิ์ ผศ.ดร.วัฒนา แกวมณี และ ดร.ภานี นอยยิ่ง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัย
คูขนาน ซึ่งทาง INPL มีเครื่องมือวิจัยทางดานใด ทาง KMUTNB ก็จะมีเครื่องมือแบบเดียวกันเพื่อการทําวิจัยของ
ทั้ง 2 LAB มีการดําเนินการวิจัยไปพรอม ๆ กัน และเปนไปในทิศทางเดียวกันทําใหเกิดความรวมมือที่ยั่งยืนทําให
ทาง INPL ยอมรับความเทียบเทาทางวิชาการระหวาง KMUTNB กับ INPL หลักสูตรมีการเนนทิศทางของงานวิจัย
โดยงานวิจัยสวนใหญเปนพลังงานทดแทนสมัยใหม ซึ่งเปนเปนที่นิยมในปจจุบัน หลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานจึงไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู(Learning Outcomes) ตามมาตรฐาน
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นมคอ. 1 หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ (TQF) ที่
มุงเนนในการผลิ
ผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน ใหมีความรูดานวิศวกรรมไฟฟา
และพลังงานขั้นสูง เพื่อนําไปใชในนการพั
การพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลิตนักวิจัย นั ก
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมใหมีความรูความสามารถดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค
ความรูและเพิ่มขีด ความสามารถในการแขงขันของประเทศในดา นพลังงาน เพื่อผลิตบุคลากรใหมีคุณธรรม
จริริยธรรม สามารถดําเนินดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางราบรื่นและไมขัดประโยชนสวนรวม
โดยผลการเรี
ผลการเรียนรูของหลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิตสาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟา และพลังงาน(หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
2557)ไดกําหนดไวใน มคอ. 2 ที่มีทั้งทักษะความรู
ความรูเฉพาะทาง และทักษะความรู
ทั่วไป ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
2) ดานความรู
3) ดานทักษะทางปญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes

อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2559 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสกอ
หนดโดยสกอ.และใช
และใชเกณฑประเมินในระดับหลักสูตรของ
ASEAN University Network-Quality
Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน ใหมีผผลการเรี
ลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
Outcomes ของหลักสูตรขึ้น
โดยการอ างอิ งจาก ผลการเรีย นรูจากหลั กสูตรสูร ายวิช า (Curriculum
Curriculum Mapping)
Mapping ตาม มคอ.2 หมวดที่
4(AUN.1.1-01)
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การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ถูกดําเนินการโดยผูที่มีสวนไดสวนเสีย (AUN.1.3-01 และ AUN.1.3-02) ที่ประกอบดวย
บุคคลตาง ๆ ดังนี้
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน
2) นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร
3) เจาหนาที่สนับสนุนดานวิชาการที่ดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร
4) ตัวแทนขององคกรวิชาชีพดานวิศวกรรม
5) ตัวแทนของศิษยเกา
6) ตัวแทนของหนวยงานที่ใชบัณฑิต
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.1.2
AUN.1.3

AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.1-02 แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
AUN.1.1-03 MOU ระหวาง Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL - Nancy กับ
King Mongkut’s University of Technology NorthBangkok
AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.3-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
AUN.1.3-02 สรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒแิ ละรายละเอียดการแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
ผลการดําเนินงาน

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรมีการเนนทิศทางของงานวิจัยโดยงานวิจัยสวนใหญเปนพลังงานทดแทนสมัยใหม ซึ่งเปนเปนที่
นิยมในปจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน จึงไดกําหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไวใน มคอ.1 หรือตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ (TQF) ที่มุงเนนในการผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
และพลังงาน ใหมีความรูดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานขั้น เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ ผลติ นั ก วิ จั ย นั ก เทคโนโลยี ใ นภาคอุ ต สาหกรรมให มี ค วามรู ค วามสามารถด า น
วิศวกรรมไฟฟาและพลังงานขั้นสูง เพื่อพัฒนาองคความรูและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใน
ดานพลังงาน เพื่อผลิตบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดําเนินดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางราบรื่นและไม
ขัดประโยชนสวนรวม
ขอ มู ลเบื้อ งตน ของรายละเอียดของหลัก สู ตร หมวดที่ 1 ข อมู ลทั่ วไป หลัก สูตรปรั ช ญาดุษ ฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01) มีดังนี้
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Electrical and Energy Engineering
(English Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (Electrical and Energy Engineering)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Electrical and Energy Engineering)
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
- รูปแบบ
: หลักสูตร 3 ป แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
- ภาษาที่ใช : ภาษาอังกฤษ
- การรับเขาศึกษา
: รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ
- ความรวมมือกับสถาบันอื่น : เปนหลักสูตรที่รวมมือกับ Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส
โดยผูศึกษาจะไดรับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน
- การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
•หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
•ไดรับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

- 13 ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2557
•ไดรับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
•ไดรับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
•ไดรับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
-อาจารยระดับอุดมศึกษา
- นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
สําหรับขอมูลของแตละรายวิชาจะมีการดําเนินงานตามหัวขอใน มคอ. 3 (AUN.2.2) ประกอบดวย 7
หมวด ไดแก
1) ขอมูลทั่วไป ซึ่งจะกลาวถึงรหัสและชื่อวิชา หลักสูตรและประเภทวิชา จํานวนหนวยกิตอาจารยผูสอน
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
2) จุดหมุงหมายและวัตถุประสงคของวิชา
3) ลักษณะและการดําเนินการ
4) การพัฒนาผลการเรียนรู 5 ดานของนักศึกษา ซึ่งจะกลาวถึงผลการเรียนรูในวิชา วิธีการสอน และ
วิธีการประเมินผลเพื่อสะทอนผลการเรียนรู
5) แผนการสอนและการประเมินผล ซึ่งจะกลาวถึงแผนการสอน วิธีการประเมิน ชวงเวลาที่ประเมิน และ
สัดสวนการประเมิน
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
7) การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to
the stakeholders
ขอมูลของหลักสูตรจะถูกเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบผานชองทางตาง ๆ
ไดแก
1) เว็บไซตภาควิชา www.te.kmutnb.ac.th
2) เว็บไซตมหาวิทยาลัย http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
3) โครงการประชาสัมพันธห ลัก สูตร (AUN.2.3) ซึ่งมีเอกสารเผยแพรขอมูลของหลักสูตรผานแผ นพับ
ประชาสัมพันธหลักสูตร
สําหรับขอมูลแตละรายวิชาของหลักสูตร จะถูกกําหนดใหผูสอนแนะนําและสื่อสารใหแกผูเรียนรับทราบใน
สัปดาหแรกของการเรียนการสอนผานเอกสารที่มีรายละเอียดหัวขอครอบคลุม มคอ. 3
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การประเมินตนเอง
2
2.1
2.2
2.3

รายละเอียดของหลักสูตร (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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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AUN.2.1
AUN.2.2
AUN.2.3

AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.2-3 โครงการประชาสัมพันธภาควิชา
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AUN.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
Content
ผลการดําเนินงาน

3.1The
The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected
learning outcomes
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลั
หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลั
กฤษ กสูตรใหม
พ.ศ. 2557) ไดถูกพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตร ที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่สามารถ
ามารถใหความรู
ดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานขั้นสูง นักวิจัย นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมใหมีความรูความสามารถดาน
วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยมีการกําหนดผลการ
หนดผลการเรี
เรียนรูที่คาดหวัง (Expected
Learning Outcomes) ที่สอดคลองกับอาชีพดังกลาว ซึ่งโครงสรางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลั
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
กฤษ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01)) มีจํานวนหนวยกิตตลอด
หลักสูตรทั้งหมด 48 หนวยกิต ที่แบงออก
ออกเปน 2 แบบ ที่มีรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรดังนี้
แบบ 1.1 หมวดวิชาบังคับ
48
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
48
หนวยกิต
แบบ 2.1 หมวดวิชาบังคับ
42
หนวยกิต
วิชาบังคับ
6
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
6
หนวยกิต
วิชาเลือกทั่วไป
6
หนวยกิต
3.2The
The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลั
หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลั
กฤษ กสูตรใหม พ.ศ.
2557) ไดมีก ารกระจายทักษะความ
ษะความรัรับ ผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามเอกสาร มคอ.2 หมวดที่ 4 (AUN.1.1-01)

- 17 3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01) เปนการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่สามารถให
ความรูดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานขั้นสูง นักวิจัย นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมใหมีความรูความสามารถ
ดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จึงไดมีการออกแบบใหครอบคลุม ทั้งทักษะความรู
เฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรูทั่วไป ที่สอดคลองกับพันธกิจของหนว ยงานและตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพศึกษาของ สกอ.ที่ประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดานไดคํานึงถึงระดับการเรียนรูที่
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรไดเนนถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับความรูขั้นสูง ไดแก การประยุกตความรู
และทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน การวิเคราะหเพื่อแกปญหา การประเมินคาเพื่อ
ชวยในการตัดสินใจและการไดมาซึ่งระบบงานที่ดีที่สุด และการสรางสรรคงานที่สามารถสรางนวัตกรรมสมัยใหม
ทางด านวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน โดยที่ผูสอนมีการบูรณาการความรู ทัก ษะ และเจตคติ เพื่อสงเสริ มให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน และถายทอดเปน ดังรายละเอียดที่กําหนดในรายวิชา ขับเคลื่อนไฟฟาขั้นสูง
โครงขายอัจฉริยะ การสรางแบบจําลองและการจําลองทางวิศวกรรม การแปลงรูปและการจัดการพลังงาน และ
วิทยานิพนธเปนตน ทั้งนี้ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชากับอาจารยประจําหลักสูตรทาง INPL
เพื่อกําหนดทิศทางแนวโนมการทําวิจัยใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการทางดานอุตสาหกรรม
การประเมินตนเอง
3
3.1
3.2
3.3

โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
The curriculum is designed based on constructive alignment
with the expected learning outcomes
The contribution made by each course to achieve the
expected learning outcomes is clear
The curriculum is logically structured, sequenced, integrated
and up-to-date
Overall

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.3.1
AUN.3.2
AUN.3.3

AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.1-01 มคอ.2

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
ผลการดําเนินงาน

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2557) ไดกําหนดปรัชญาไววา “มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูมีความรู และมีทักษะขั้นสูงเพื่อการวิจัยพัฒนา
และถายทอดองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทน”(AUN.1.1-01) โดยไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สรางความมั่นคงดานพลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงาน
สะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ
นอกจากนั้น หลักสูตรไดใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนใหกลายเปน “บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน” ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรจะชวยใหผูเรียนมีความรูและเกิดทักษะทางวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน
ที่จะชวยใหเกิดกระบวนการคิด สามารถนําไปประยุกตใชแกปญหางานทางดานวิศวกรรมไฟฟาของตนไดปรัชญา
การศึกษาของหลักสูตรไดมีการเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียรับทราบและเขาใจในทิศทาง
เดียวกันผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต การประชุม การสัมมนาประจําป เปนตน
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรไดกําหนดกลยุทธและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิ ทธิภ าพ กลยุทธการเรีย นการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของแตล ะรายวิช า ที่ส นับ สนุนใหผูเรี ยนมี
พื้นฐานความพรอมและความตื่นตัวที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนใหผูเรียนบูรณาการความรูเกาและใหม
เพื่อนําไปประยุกตใชงานและใชในการแกปญหา มีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันจากประสบการณจริง
ของผู สอนและของผูเรียนที่ทํางานแตกตางกัน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูใฝรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต โดย
กลยุทธของการจัดการเรียนการสอนไดถูกกําหนดไวในเอกสาร มคอ. 2 (AUN.1.1-01) และ มคอ. 3 (AUN.2.2) ที่
ได มีก ารสะท อนมาตรฐานผลการเรี ย นรู ทั้ง 5 ดา น และผลการเรี ย นรู ที่ คาดหวั ง (Expected Learning
Outcomes)ของหลักสูตรที่มีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1) การบรรยายเนื้อหาวิชาในหองเรียน การมอบหมายงาน และการคนควาขอมูล
2) การอภิปรายเปนกลุมในหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดใชความรูที่เรียนมาประยุกตและแกปญหา
ทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาพลังงาน
3) การลงมือทํากิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามทีม่ อบหมาย
4) การจัดทํารายงานและการนําเสนอขอมูลในชั้นเรียนและในที่ประชุมวิชาการ
5) การจัดทําบทความวิชาการและเขารวมการประชุมวิชาการ
6) การคนควา การทดลอง และทํางานวิจัยตามสาขาวิชาที่ศึกษา
7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งภายในและนอกหองเรียน
8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู
นอกจากนั้นหลักสูตรไดปลูกฝงและฝกฝนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดี สามารถคิดวิเคราะห
และแกปญหาได มีความรับผิดชอบ รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถนําเสนอหรือสื่อสารขอมูลตาง ๆ ไดอยาง
เปนระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อสรางประสบการณในการทํางานที่สงผลใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่
คาดหวังตามที่กําหนดของหลักสูตร

- 19 4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
กิจกรรมการสอนและสงเสริมการเรียนรูที่ระบุไว มคอ. 3 (AUN.2.2) ใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติ
ที่ดีในการเรียนรูดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานดวยการสัมมนา การคนควาและทํางานวิจัย ผานกระบวนการ
เรียนการสอนที่บูรณาการวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานสมัยใหม เชน การ
เรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน การเรียนรูแบบการแกไขปญหาเปนฐาน เปนตน การสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดอยางตลอดชีวิตอันเปนผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกลาว
การประเมินตนเอง
4
4.1
4.2
4.3

วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)
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

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.4.1
AUN.4.2
AUN.4.3

AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.1.1-01 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
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2557) มีการประเมินผูเรียนในขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
1) การรับเขาศึกษา
หลักสูตรใชระบบการรับตรงที่กําหนดใหผูที่เขาศึกษาตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ วา ดวยการศึกษาระดับ บัณฑิต ศึกษามีผ ลการสอบภาษาอังกฤษจาก
TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเทาตามที่กําหนดในหลักสูตร เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทา สาขาวิชาที่เกี่ยวของดานวิศวกรรมไฟฟาผานการนําเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือมีผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูลที่กําหนด
จากนั้นผูสมัครที่มีคุณสมบัติขางตน ตองดําเนินการรับสมัครผานระบบการสมัครนักศึกษาใหม
ของบัณฑิตศึกษาทางเว็บไซต http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx และผานการ
สอบสัมภาษณโดยอาจารยประจําหลักสูตรที่มีประเด็นการพิจารณาที่สําคัญที่รองรับกับการคัดเลือกผูสมัครที่
สามารถไดรับผลการเรียนรูที่คาดหวังตามที่หลักสูตรกําหนด ไดแก คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนและสอดคลองกับ
หลั ก สู ต ร ความรูแ ละทั ก ษะที่จํ า เปน ความพร อ มและทั ศ นคติ ใ นการศึก ษา บุ ค ลิ ค ภาพ ประสบการณแ ละ
ความสามารถในการทํางานวิจัย ตลอดจนทิศทางและเปาหมายในการศึกษาของผูเรียน เปนตน
2) การวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียน
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียนที่ถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาตาง ๆ ในแต
ละภาคการศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรูที่คาดวาจะไดจากแตละรายวิชา มีการกําหนดวิธีการ
ประเมิน ผลการเรีย นรู สัด สว นการใหค ะแนน คา ถว งน้ําหนั ก คะแนนของการประเมินผล ซึ่ง สอดคล องและ
ครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและของแตละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ.3 (AUN.2.2)
3) การจบหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรไดกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนไวใน มคอ.2 (AUN.1.1-01) หมวดที่ 5 ขอที่ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ไดแก
แบบ 1.1
- สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
- การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอ (1),(2),(3) หรือ (4)
1. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่ง
ของผลงาน ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิช าการระดับ นานาชาติที่มีก รรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 2 ฉบับ
2. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
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ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 1 ฉบับ และนําเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) จํานวน 2 เรื่อง
3. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับ การยอมรับ ใหตีพิม พในวารสารวิช าการระดับ นานาชาติที่มีก รรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 1 ฉบับ และไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิช าการระดับชาติที่อยูใน
ฐานขอมูล TCI กลุม 1 จํานวน 2 ฉบับ
4. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับ การยอมรับ ใหตีพิม พในวารสารวิช าการระดับ นานาชาติที่มีก รรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 1 ฉบับ และนําเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) จํานวน 1 เรื่อง และ ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 จํานวน 1 ฉบับ
- ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสโดยมีเวลาเรียนไมนอ ยกวา 40 ชั่วโมง (ตามขอ กํา หนดของ
Université de Lorraine)
แบบ 2.1
- ไดรับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
- กรณีผูเขาศึกษายังไมไดยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษในวันสมัครสอบ ผูเรียนจะตองผานการสอบ
ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบจากศูนยภาษา TOEFL (Paper-based) ไมต่ํากวา 525
คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไมต่ํากวา 195 คะแนน หรือ IELTS (Academic
Module) ไมต่ํากวา 5.5 หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเทา
- สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
- ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีมาตรฐานสอดคลองตาม
ประกาศมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ เรื่อ ง การกํ า หนดมาตรฐาน
วารสารวิชาการระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใชประกอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 เรื่อง
- ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสโดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา 40 ชั่วโมง (ตามขอกําหนดของ
Université de Lorraine)
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
การประเมินผลการเรียนรูจะถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิช าตาง ๆ ในแตละภาคเรียน ซึ่งใน
แผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรูที่ไดจากวิชา มีการกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู สัดสวนการให
คะแนน คาถวงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล วิธีการและชวงคะแนนตัดเกรด ซึ่งสอดคลองและครอบคลุมผล
การเรียนรูที่คาดหวังทั้งหมดของหลักสูตรและรายวิชา ดังปรากฏใน มคอ. 3 (AUN.2.2)หมวดที่ 5 แผนการสอน
และการประเมินผล ซึ่งครอบคลุมแผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรูโดยผูสอนตองสง มคอ. 3 แก
ภาควิชากอนเปดภาคเรียน และแจงผูเรียนตั้งแตคาบเรียนแรกของแตละวิชา
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กําหนดไวทั้ง 5 ดาน จึงสงผลใหตองใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เชน การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน
และการสงงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทํางานที่มอบหมาย การนําเสนอขอมูล เปนตน อยางไรก็ตามทุก
รายวิชา ผูสอนจะคํานึงถึงความถูกตองในการประเมินผลเพื่อใหสะทอนผลการเรียนรูในแตละวิชา และการวัดผล
การศึก ษาเป นไปตามข อบั ง คับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล าพระนครเหนื อ ว าด วยการศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยใชระบบ “สงเกรดออนไลนและการประเมินการสอนอาจารย” ของมหาวิทยาลัย
https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยนักศึกษาสามารถดูผลการเรียนและประเมินผูสอนใน
แตละภาคการเรียนไดในระบบนี้
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรจะกําหนดใหผูสอนดําเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดผลการเรี ยนรู
ตามที่ระบุในรายละเอียดของแตละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชาจะระบุไว
ในเอกสาร มคอ.5 (AUN.5.3) โดยผู ส อนต อ งรวบรวมคะแนนเพื่ อ ทํ า การตัด เกรดในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยที่เว็บไซต https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยระบบนี้นักศึกษาสามารถดู
ผลการเรียนในแตละภาคการศึกษาไดตามระยะเวลาที่งานทะเบียนการศึกษากําหนด และกําหนดใหผูเรียนทําการ
ประเมินผูสอนในแตละรายวิชาอีกดวย เพื่อที่ผูสอนและผูที่เกี่ยวของทางดานงานวิชาการ จะไดนําผลการประเมิน
ไปพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนตา ง ๆ ในชั้น เรียนดังระบุใน มคอ.3 (AUN.2.2) เกี่ย วกับ กิจ กรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลโดยผูสอนจะมีการแจง ผลที่เกี่ย วของกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนรูกลับ ในชวงเวลาที่กําหนด
นอกจากนั้นหลักสูตรไดกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยผล
ของคะแนนและการประเมินที่ไ ดรับ ผูส อนจะนํา มาใชในการปรับ ปรุงวิธีก ารสอนให มีป ระสิทธิ ภ าพมากขึ้ น
นอกจากนั้น ผูเ รีย นสามารถนําผลคะแนนการสอบที่ไดไปใชในการปรับปรุง และทบทวนวิธีการเรีย นหรือ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนที่ผานมาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลัก สู ตรมีระบบของการให ความเป นธรรมในการจั ดการเรีย นการสอน โดยการให ผูเ รียนสามารถ
ดํ าเนิ นการร องเรียนหรื อสอบถามในปญ หาและประเด็ นที่ผูเรี ยนสงสัยในการเรียนการสอน เชน การวัดและ
ประเมินผลการเรียน การใหคะแนน การมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน ซึ่งมีการระบุวิธีการ
ดําเนินการดังกลาวไวอยางชัดเจนใน มคอ.2 (AUN.1.1-01) หมวดที่ 7 ขอ 5การอุทธรณของนักศึกษาโดยผูเรียน
สามารถดําเนินการยื่นคํารอง ประเภท “การขอดูคะแนน / เปดขอสอบ”ดวยคํารองทั่วไป โดยภาควิช าไดมี
ตัวอยางการกรอกคํารองและสรุปการดําเนินการเกี่ยวกับคํารองประเภทตาง ๆ (AUN.5.5) รวมถึงการขอดูคะแนน
/ เปดขอสอบ ไวในแฟมเอกสารหนาภาควิชาตรงเคานเตอรหมายเลข 3
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สําหรับปการศึกษา 2560 มีนักศึกษายื่นคํารองขอดูคะแนนวิชา English I จํานวน 2 คน ซึ่งนักศึกษาทุก
คนที่ไดยื่น คํารองไวสามารถตรวจสอบและติดตามคํารองของตนไดที่ระบบของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมที่
http://eroom.fte.kmutnb.ac.th
th/tracking/
การประเมินตนเอง
5

การประเมินผูเรียน (Student
Student Assessment
Assessment)

5.1 The student assessment is constructively aligned to the
achievement of the expected learning outcomes
5.2 The student assessments including timelines, methods,
regulations, weight distribution, rubrics and grading are
explicit and communicated to students
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes
are used to ensure validity, reliability and fairness of
student assessment
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to
improve learning
5.5 Students have ready access to appeal procedure
Overall
รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5.1 AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.2 AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.3 AUN.5.3 มคอ.5

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







- 24 AUN.5.4
AUN.5.5

AUN.2.2 มคอ.3
AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.5.5 ตัวอยางการกรอกคํารองและสรุปการดําเนินการเกี่ยวกับคํารองประเภทตาง ๆ
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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 โดยใชแผนระยะ 5 ป(AUN.6.1) ของคณะใน
การดําเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบดวยสมรรถนะอัตรากําลัง ความ
ตองการในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กําหนด
เปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ สุดทายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะหและสรุปผล เพื่อนําไปเปนตัวบงชี้ของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service
ภาควิชาไดมีการวางแผนและกําหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียนการสอน การ
ทําวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดหลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (AUN.6.2-01) เพื่อรองรับกับ
การบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงภาระงานโดยรวมของบุคลากรสายวิช าการที่มีปจจุบันพบวามีจํานวน
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิตสําหรับดา นการทํา งานวิจัยและบริการ
วิชาการ พบวามีผลงานที่ไดดําเนินการ และตีพิมพเผยแพรเปนจํานวนมากและมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตาราง AUN.6.1จํานวนอาจารยจําแนกตามปการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก
ประเภท
ช
ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม

1
2
2
5

ปการศึกษา 2558
ป.เอก
ญ N
N
%
- 1 1 100
- - - 2 2 100
- - - 2 2 100
- 5 5 100

ช
1
2
2
5

ปการศึกษา 2559
ป.เอก
ญ N
N
%
- 1 1 100
- - - 2 2 100
- - - 2 2 100
- 5 5 100

ช
1
1
1
2
5

ปการศึกษา 2560
ป.เอก
ญ N
N
%
- 1 1 100
- 1 1 100
- 1 1 100
- - - 2 2 100
- 5 5 100

ปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีบุคลากรสายวิชาการประจํา3คน และอาจารยพิเศษ 2 คน (AUN.6.2-02)
ขณะที่มีจํานวนนักศึกษา E-DEEE จํานวน 2คน ซึ่งทุกคนกําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 2
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appointment, deployment and promotion are determined and communicated
ภาควิชาจึงไดมีการพัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากรของภาควิชาไดศึกษาตออยางตอเนื่อง และจัดใหมี
การสรรหาบุคลากรใหมเพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุการทํางาน อยางไรก็ตามการบริหารหลักสูตรการศึกษา
ระดับสูง ตองคํานึงถึงความหลากหลายขององคความรูที่แตกตางกันและประสบการณของผูสอนเปนสําคัญดังนั้น
ภาควิชาจึงไดเชิญบุคลากรที่เกษียณอายุที่มีประสบการณสูงและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ สกอ. กําหนด และ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมาเปนสวนสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนควบคูไปกับบุคลากรปจจุบันของ
ภาควิช า สําหรับการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการใหม จะมีการประกาศและสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบทั้งทางเว็บไซตของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และมหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th ชองทาง
ของสื่อสาธารณะตางๆ ซึ่งภาควิชาครุศาสตรไฟฟาจะดําเนินการคัดเลือกและคัดสรรบุคลากรใหมตามหลักเกณฑ
และวิ ธีการตามขอ บังคับ วาดว ยการบริห ารงานบุคคล และตามมติข องคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีการกําหนดคุณสมบัติตามที่ภาควิชาตองการ (AUN.6.3-01) จากนั้นจัดทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยดําเนินการรับสมัครตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอบวัดคุณสมบัติโดยการสัมภาษณ ประเมินผล
การสอบวัดคุณสมบัติ และประกาศผลการรับสมัครตลอดจนการทําสัญญาจางและประเมินผลการทดลองการการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมดจะสื่อสารใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดรับทราบที่โปรงใส เปนธรรม และเชื่อถือได
ตาราง AUN.6.2การคงอยูของอาจารยประจําในหลักสูตร
ปการศึกษา

จํานวนอาจารยทั้งหมด
ตนปการศึกษา

2558
2559
2560

3
3
3

จํานวนอาจารยลาออก/
เกษียณในระหวางป
การศึกษา
-

จํานวนอาจารย
เขาใหมระหวาง
ปการศึกษา
-

จํานวนอาจารยทั้งหมด
ปลายปการศึกษา
3
3
3

สํา หรั บการประเมิ นผลของบุ คลากรสายวิช าการที่ รับ ใหมจ ะกํ าหนดใหมี การผ านการอบรมทางด า น
สมรรถนะของการเปนอาจารยผูสอน และมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่
1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปแรก ระยะที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ป และระยะ
ที่ 3 การประเมินผลการบรรจุเปนพนักงานประจําที่มีเกณฑมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยรายละเอียดขอมูลจะมีการชี้แจงใหบุคลากรสายวิชาการที่รับใหมไดรับทราบตั้งแตเริ่มตน
ปฏิบัติงาน
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังปรากฏใน AUN.6.4 ที่มีผลตอการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรสาย
วิช าการ ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตนจากหัวหนาภาควิช า และจะ
เปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะใหผูมีอํา นาจตามขอบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2551 เปนผูลงนามในการงานใหเลื่อนตําแหนงหรือการขึ้นเงินเดือนซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินปละ
2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหวางเดือน ต.ค. ถึง มี.ค. และครั้งที่ 2 ระหวางเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. เพื่อนําผลการประเมินไปใช
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน ขณะที่การเลื่อนตําแหนงในบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการจะอยูในรูปแบบการขอตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ผศ. รศ. และ ศ. ตามลําดับ (AUN.6.3-02)

- 27 6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จะมีการกําหนดใหแตละปการศึกษาจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่เปนพนักงานประจํา จํานวน 2 ครั้งตอป ดวยหลักการตามแบบฟอรมของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือวาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551และมีการประกาศใหกับผูมีสวนไดสวน
เสียไดเขาใจและรับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเลื่อน
เงินเดือน โดยมีองคประกอบการประเมินผลจํานวน 3 ดาน (AUN.6.4) 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
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชาไดมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) โดยมีบุคลากรเขารวมประชุม
วิชาการเพื่อนํามาใชเปนประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน การทําวิจัย และ
การใหบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น(AUN.6.5)
ตาราง AUN.6.5 ตัวอยางการเขารวมประชุมวิชาการ การทําวิจัย และเสนอผลงานวิจัย (AUN.6.5)
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

หัวขอ/เรื่อง

รศ.ดร.เมธีพจน พัฒนศักดิ์ ฝกอบรมลักษณะการทําวิจัย

เรื่อง Control of two-phase interleaved
boost converter with input LC filter for
fuel cell vehicle applications
เรื่อง Hybrid power source FC/SC with
singleloop control approach :
Reference trajectories generation
ศึกษาดูงานและแสวงหาความรวมมือทาง
วิชาการ
เดินทางไปปฏิบัติการวิจัย

วันเวลา / สถานที่อบรม
ณ Groupe de Recherche en
Electrotechnique et Electronique de
Nancy (GREEN) Laboratory, Universite de
Lorraine สาธารณรัฐฝรั่งเศส
วันที่ 13 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2560 และวันที่ 15 24 ธ.ค. 2560
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017
IEEE Vehicle Power and Propulsion
Conference (VPPC-2017) ณ เมืองแบล
ฟอร สาธารณรัฐฝรั่งเศส
วันที่ 11-14 ธันวาคม 2560
ณ Energy and Mechanic Engineering
Faculty, Shabid Beheshti University
สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560
ณ LEMTA lab. ของ Universite de
Lorraine วันที่ 11 พ.ค. – 29 ก.ค. 2561
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motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเดนในแตละป โดยใชหลักการเกณฑการคัดเลือก
และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแกผูที่
ไดรับคัดเลือกที่ไดประพฤติเปนแบบอยางที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสรางประโยชนแกมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
สมควรไดรับการยกยองสรรเสริญ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป อยางไรก็ตาม ปการศึกษา
2560ไมมีบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับรางวัลดังกลาว
สําหรับบุคลากรที่ทํางานวิจัยและมีการนําเสนอหรือตีพิมพเผยเพื่อการแพรผลงานวิจัย ทางสวนงานมีการ
ใหการสนับสนุนการตีพิมพและเผยแพรบทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณใหแกผูเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยใชประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับ
การตี พิมพข องมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายไดที่ไดมีการกําหนดหลักเณฑและอัตราการจายเงิน
สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตามประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ใน
ส วนของภาควิช าครุศาสตรไฟฟา มีการสนับสนุนเปนทุนอุดหนุนเพื่อการไปนําเสนอผลงานทางวิช าการและ
ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (AUN.6.6-03)
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการทํางานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณคาเพื่อนําไปเปนประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการนําไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอนบูรณากับการใหบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนําไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสังคม ปการศึกษา 2560 บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 15 บทความ (AUN.6.7)
ตาราง AUN.6.3 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร
ปการศึกษา

ดานการเรียนการสอน

2558
2559
2560

2
-

ดานวิศวกรรม
ISI หรือ SCOPUS
4
15

รวม
2
4
15

จํานวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพรตอ บุคลากรสายวิชาการ
0.4
0.8
3

การประเมินตนเอง
6
6.1
6.2
6.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

promotion are determined and communicated
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
6.5 Training and developmental needs of academic staff are
identified and activities are implemented to fulfil them
6.6 Performance management including rewards and recognition
is implemented to motivate and support education, research
and service
6.7 The types and quantity of research activities by academic
staff are established, monitored and benchmarked for
improvement
Overall
รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.6.1
AUN.6.2
AUN.6.3
AUN.6.4
AUN.6.5
AUN.6.6

AUN.6.7

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
AUN.6.2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน
AUN.6.2-02 รายชื่อบุคลากรประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2560
AUN.6.3-01ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับ 1-9
AUN.6.3-02แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
AUN.6-4 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
AUN.6.5 ตัวอยางการเขารวมประชุมวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
AUN.6.6-01 หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน
AUN.6.6-02 หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
(ฉบับ 1-3)
AUN.6.6-03 หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิช าการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
AUN.6.7 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร 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
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งบุคลากรทุกคนของภาควิชาจะทําหนาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ใหแกทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาไดยึดหลักแผนพัฒนา
บุคลากรของทางคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (AUN.6.1) ในการดําเนินงาน ซึ่งอยูในแผนฉบับเดียวกับ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิช าการ ซึ่งแผนพัฒ นาบุคลากรมี จุดมุงหมายที่จะพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของ
บุคลากรโดยยึดหลักตามวิสัยทัศนของงานบุคลากรที่วา “พัฒนาคน สงเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล”
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําโดยกําหนดตามความคาดหวังดานสมรรถนะของบุคลากรที่สวน
งานตองการ จากนั้นกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กําหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ สุดทายมีการติดตามประเมินผล
วิเคราะหและสรุปผล เพื่อนําไปเปนตัวบงชี้ของความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว
นอกจากนั้น แผนพัฒ นาบุคลากรสายสนับ สนุนประกอบดว ยอัตรากํา ลัง ความตอ งการในการอบรม/พั ฒ นา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคคล เชนเดียวกับแผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการภาควิชาจัดอัตรากําลังที่มีหนาที่
แตกตางกันเพื่อรองรับและตอบสนองความตองการของนักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการ ดังตาราง AUN.7-1
และ AUN.7-2
ตาราง AUN.7-1จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
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

- 31 ตาราง AUN.7-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นางศิริรักษ เขมาภิรักษ

2

นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร

3

นางสาวกรปารมี ณ บางชาง

4

นางสุคนธ ศรีปุตตะรักษ

5

นายนุกูล บุญทับ

6

นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี

7

นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

8

นายสมบูณ เชื้อเพชร*

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
หนาที่
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท สารบรรณ, การรับเขานักศึกษาปริญญาโท
และเอก, งานหลักสูตร
นักวิชาการพัสดุ
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
แตละครั้งที่ภาควิชาครุศาสตรไฟฟาตองการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเกา ที่
ลาออกหรือเกษี ยณอายุจ ะมีการกํา หนดคุณสมบัติข องผูสมัครและภาระงานที่ ตองการอยา งชัดเจนซึ่งจะยึ ด
หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด แลวประกาศรับสมัครงานทั้งเว็บไซตของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และ
มหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th ที่เมนูขาวสมัครงาน เมื่อไดรับบุคลากรใหมเรียบรอยแลว หัวหนาภาควิชาจะ
มี การมอบหมายงานแก บุค ลากรสายสนับ สนุน ตามภาระงานที่ได ป ระกาศรับ สมั ครและเกลี่ ย ภาระงานตาม
ความสามารถ
 ระเบียบขอบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-01)
 ระเบียบขอบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-02)

- 32 ตัวอยางใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-03)

ตัวอยางใบสมัครพนักงานพิเศษ(AUN.7.2-04)

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวใน AUN.7.3 จะมีผลตอการเลื่อนตําแหนงและการขึ้นเงินเดือนของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะถู ก
ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตนจากหัวหนาภาควิชา และจะเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะใหผูมีอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา

- 33 ดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เปนผูลงนามในการงานใหเลื่อนตําแหนงหรือการขึ้น
เงินเดือน
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหนงจะมีการกําหนดเพื่อใหพัฒนา หรือ
ปรับปรุงผูปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานใหทํางานอยางมีประสิทธิผล โดยจัดใหมีการประเมินโดยใชหลักการและ
แบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีองคประกอบการประเมิน 2 ดาน ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย
(M) ความมุงมั่นใหเกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเปนทีม (T) จิตสํานึกองคกร (N) และการพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง (B)
กรณี พ นั ก งานพิ เ ศษใช แ บบประเมิ นประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ห นา ที่ร าชการของพนั ก งานพิ เ ศษ ซึ่ ง มี
องคประกอบการประเมิน 3 ดาน ไดแก
1) ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ตาราง AUN.7-3 ตัวอยางเอกสารในการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานพิเศษ

ตัวอยางแบบฟอรม
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ของพนักงานพิเศษ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หนาที่ราชการของพนักงานพิเศษ
หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทานใดอยูในเกณฑตองปรับปรุงติดตอกันสองครั้ง และ
ทางภาควิชาไดมีการใหโอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแลว แตผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไมดี
ขึ้น ทางภาควิชาอาจจะพิจารณาใหออกจากงานโดยถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลง ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการของทางคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริม าณงานรวมไปถึงการ
รักษาวินัยและจรรยาบรรณของเจาหนาที่
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรไดใชกระบวนการของคณะที่มีการสํารวจความตองการใน
การอบรมของสายสนับสนุนวาตองการพัฒนาตนเองทางดานใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ที่หนวยงานอื่นสง
เรื่องผานทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเขา
อบรมตามโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชนในภาระหนาที่ของแตละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหนาภาควิชาพิจารณา

- 34 เห็นสมควรใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา เพื่อที่บุคลากรจะไดเพิ่มพูนความรูความสามารถและนํา
ความรูที่ไดมาพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปการศึ กษา 2560 มี บุค ลากรเข ารับ การอบรมทั้ง สิ้น 5 คน เป นพนัก งานมหาวิท ยาลัย 2 คน และ
พนักงานพิเศษ 3 คน โดยแตละการอบรมจะเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับภาระงานที่ไดรับมอบหมายหรือเกี่ยวกับ
หน า ที่ ที่ ต อ งทํ า อยู เ ป น ประจํ า เพื่ อ พั ฒ นาความรู ข องตนเองและนํ า ความรู ที่ ไ ด ม าพั ฒ นาการทํ า งานให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (AUN.7-4)
ตาราง AUN.7-4 สรุปการเขาอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางสาวศิริรักษ เขมาภิรักษ

หัวขอเรื่องที่อบรม/ประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดิจทิ ัล
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการเขียนหนังสือ
ราชการ
โครงการเสริมสรางการใหบริการอยาง
ยั่งยืน “การบริการทีเ่ ปนเลิศ”

2

นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร

วันที่ 18 ก.ค. 2561
เวลา 08.30-16.30 น.ณ หองประชุม
เบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใสรี
สอรท จ.เพชรบูรณ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ.
โครงการพัฒนารูปแบบการถายทอด
วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ณ หองประชุมชั้น 9 สํานักวิจัย
ปฏิบัติงานจากผูเกษียณอายุราชการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการบริหารจัดการดวยหลักธรรมภิบาล วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-12.00น. ณ
หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมิทรราชินี มจพ.

โครงการเสริมสรางการใหบริการอยางยั่งยืน
“การบริการทีเ่ ปนเลิศ”
นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

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.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดิจทิ ัล

พนักงานพิเศษ
3 นางสาวกรปารมี ณ บางชาง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการ
4 นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี เรียนการสอนในโลกยุคดิจิทลั

5

วันเวลา / สถานที่อบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในโลกยุคดิจิทลั

วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใส
รีสอรท จ.เพชรบูรณ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ.
วันที่ 18 ก.ค. 2561
เวลา 08.30-16.30 น.ณ หองประชุม
เบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใส
รีสอรท จ.เพชรบูรณ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ.
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motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลใหแกบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเดนในแตละป โดยใชหลักการ
เกณฑการคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ แก ผู ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กที่ ไ ด ป ระพฤติ เ ป น แบบอย า งที่ ดี เสี ย สละ และอุ ทิ ศ ตนสร า งประโยชน แ ก
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน สมควรไดรับการยกยองสรรเสริญ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป
อยางไรก็ตาม ปการศึกษา 2560ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับรางวัลดังกลาว

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.7.2

AUN.7.3

AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
AUN.7.2-01 ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.7.2-02 ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ
AUN.7.2-03 ใบสมัคร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
AUN.7.2-04 ใบสมัคร (พนักงานพิเศษ)
AUN.7.3-01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7.3-02แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานพิเศษ

- 36 AUN.7.4
AUN.7.5

AUN.7.3-03 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.7.4 สรุปการเขาอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.6.6-01 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
หลักสูตรไดมีการกําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเขาศึกษาตอในแตละปการศึกษาตามที่
ระบุไวใน มคอ. 2 (AUN.1.1-01)หมวดที่ 3 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในชวงระยะเวลา 5 ป และ
บัณฑิตวิทยาลัยจะทําหนาที่เปดรับสมัครนักศึกษาใหม โดยประชาสัมพันธระเบียบการรับสมัคร และรับสมัครผาน
ทาง http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx ซึ่ ง ผู ส นใจเข า ศึ ก ษาต อ สามารถ
ตรวจสอบขาวสารการรับสมัครนักศึกษาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยผูมีสวนไดสวนเสียสามารถรับทราบขอมูล
และขาวสารที่ประกาศและที่มีการประชาสัมพันธสําหรับขอมูลที่เพิ่มเติมและมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
และตามที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองการ
 ระเบียบการรับสมัคร

- 38 ตาราง AUN.8-1 ขอมูลการรับเขานักศึกษาในหลักสูตร
ปการศึกษา จํานวนผูสมัคร จํานวนที่ประกาศรับ จํานวนผูมีสิทธิเขาศึกษา
2558
1
5
1
2559
2
5
2
2560
5
ตาราง AUN.8-2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
นักศึกษา
ปการศึกษา
ป 1
ป 2
ป 3
1
2
1
2
1
2
2558
2559
2
2
2560
2
2
-

ตกคาง
1
2
-

จํานวนที่ลงทะเบียน
2
-

รวม
1
2
2

2
2
2

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557)ไดกําหนดกฏเกณฑ คุณสมบัติผูสมัคร และวิธีการรับสมัครตามที่ถูกระบุในเอกสารหลักสูตร
มคอ.2 หมวดที่ 3 ขอ 2.2เรื่อง คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอ (AUN.1.1-01)ดังนี้
แบบ 1.1ผูเขาศึกษาตองมีคณ
ุ สมบัติดังตอไปนี้
(1) สําเร็จ การศึกษาในระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส
ระบบควบคุม คอมพิวเตอร หรือเทียบเทา และ
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับ ปริญ ญาตรีไมต่ํากวา 3.00 และในระดับ
ปริญญาโทไมต่ํากวา 3.50 และ
(3) มีผลการทดสอบจากศูนยทดสอบทางภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ เรื่อง คุณสมบัติผูเขาศึกษาและสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 และ
(4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบัง คับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ วาดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
(5) ผ า นการนํ า เสนอผลงานต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) จํ า นวน 2 เรื่ อ ง หรื อ มี ผ ลงานวิจั ย ซึ่ ง เป น ภาษาอั ง กฤษที่ ไ ด รับ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 SCOPUS หรือ ISI จํานวน 2 ฉบับ
(6) ผูที่ไมอยูในเกณฑขอที่ (1),(2) และ (5) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
แบบ 2.1ผูเขาศึกษาตองมีคณ
ุ สมบัติดังตอไปนี้
(1) สําเร็จ การศึกษาในระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส
ระบบควบคุม คอมพิวเตอร หรือเทียบเทา และ
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับ ปริญ ญาตรีไมต่ํากวา 3.00 และในระดับ
ปริญญาโทไมต่ํากวา 3.50 และ

- 39 (3) มีผลการทดสอบจากศูนยทดสอบทางภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ เรื่อง คุณสมบัติผูเขาศึกษาและสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 และ
(4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบัง คับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ วาดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
(5) ผ า นการนํ า เสนอผลงานต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) จํ า นวน 1 เรื่ อ ง หรื อ มี ผ ลงานวิจั ย ซึ่ ง เป น ภาษาอั ง กฤษที่ ไ ด รับ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยูใน ฐานขอมูล TCI กลุม 1 SCOPUS หรือ ISI จํานวน 1 ฉบับ
(6) ผูที่ไมอยูในเกณฑขอที่ (1),(2),(3) และ (5) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
โดยบัณฑิตวิท ยาลัย จะจัดทําระเบี ยบการรับสมัครบนเว็บ ไซตของบัณฑิตศึกษาดํา เนินการรับ สมั คร
นักศึกษาใหม และจัดสอบวัดคุณสมบัติ ดวยวิธีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการสอบ
เขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา โดยใชเกณฑการประเมินผลสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
และที่กําหนดโดยคณะกรรมการที่ถูกแตงตั้งมาจากมหาวิทยาลัย ที่ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู ท รงคุณวุฒิที่เกี่ ย วขอ ง โดยข อมูลและรายละเอีย ดในการรับ สมัค รนักศึก ษาใหมทั้งหมดจะมีการเผยแพร สู
สาธารณะทุกชองทางและตามความเหมาะสม
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload
หลักสูตรมีระบบการติดตามความกาวหนาของผูเรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผูเรียนผาน
ทางระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp และทาง
เว็บไซตของภาควิชาตลอดจนการติดตามการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ผานทาง e-mail และการพบปะพูดคุยอีกทั้งมี
การมอบหมายใหมีระบบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาประจําหอง(AUN.8.3) และอาจารย
ผูสอน ในการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใชชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อยางใกลชิดและตอเนื่อง
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
หลั ก สู ต รได ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาได ทํ า วิ จั ย กั บ ผู เ ชี่ ย วชาญต า งประเทศ โดยป ก ารศึ ก ษา 2560
นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ ไดรวมทําวิจัยกับ LEMTA lab. ของ Universite de Lorraine ซึ่งมี รศ.ดร.เมธีพจน
พัฒนศักดิ์ เปนที่ปรึกษาและมีการติดตามความกาวหนา ระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2561 ซึ่ง
ชวงเวลาดังกลาว รศ.ดร.เมธีพจน พัฒนศักดิ์ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (AUN.6.5)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม พ.ศ.
2557) ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เรื่อง Electrolyzer and Fuel Cell: the key technologies within
multi-source systems based on renewable energy sources ในวันที่ 26-27 เมษายน 2561 เวลา 08.3017.00 น. ณ หอง 305 ชั้น 3 และวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.30 น. ณ หอง 704 ชั้น 7 อาคาร
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (โครงการที่1) 2. เรื่อง Step-down converter for Electrolyzer ใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอง 303 ชั้น 3 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศส (โครงการที่ 2) โดยมี Assoc.Prof.Dr.Damien GUILBERT เปนวิทยากรทั้ง 2 โครงการ
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being

- 40 มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญในความเปนอยูที่ดีของนักศึกษาดวยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาดวยการ
บริการตรวจสุขภาพประจําปใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีหองพยาบาลเพื่อทําการรักษาและจายยา
เบื้องตนที่ มีแพทยประจําทําหนาที่ตรวจสุขภาพในแตละวัน ซึ่งนั กศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลั ยสามารถ
ตรวจสอบแพทยเวรเขาตรวจไดที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html สําหรับ หองน้ําและ
บริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแตละอาคารไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะ ดวยพนักงานทําความสะอาดของแต
ละอาคาร และมีการทําประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาทุกชั้นป โดยคุมครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บ
และเสียชีวิต อานรายละเอียดไดที่ http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx

นอกจากนั้นภาควิชาไดจัดหองเรียน หองทําวิจัย และหองปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกใหแก
นักศึกษาของหลักสูตรโดยคํานึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการทําวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร
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

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.8.1
AUN.8.2
AUN.8.3
AUN.8.4

AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.8.3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2560
AUN.8.4-01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการที่ 1)
AUN.8.4-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการที่ 2)

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







- 41 -

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
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557)ไดใชหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการที่ทันสมัยมีอุปกรณที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอนทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาพลังงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่ชวยสนับสนุนการเรียนการสอน
และการทําวิจัยที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (Thai-Franch Innovation Institute) หรืออาคาร 43
ซึ่งมี ศูนยวิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC) เปนแกนกลางหลักในการ
เรียนรูและการทําวิจัยของอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรซึ่งรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการเรียนการ
สอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
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
ศุกรเวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร เวลา 09.00-18.00 น. ขณะที่ภาคฤดูรอนเปดใหบริการในวันจันทร-วัน
ศุกรเวลา 08.00-16.00 น. นอกจากนั้น เว็บไซตของหอสมุดกลางมีฐานขอมูลที่เปนแหลงคนควาใหนักศึกษา
สืบคนและดาวนโหลดเอกสารตาง ๆ ไดจาก เมนู Online Database ฐานขอมูล อาทิเชน Elsevier e-Books
Collection, ACM Digital Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เปนตน และมีเมนูสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับ
เต็ม TDC ซึ่งจะเขาเว็บไซต http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่อสืบคนเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ รายงาน
การวิจัยของอาจารยทรี่ วบรวมมาจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
ศูนยวิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC) เปนศูนยวิจัยระดับแนวหนา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือซึ่งไดรับการสนับสนุนสถานที่ อุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย
เปนจํานวนมากและบุคลากรซึ่งทําหนาที่ชวยสนับสนุนการดําเนินการวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศส เชน
1. dsPACE1104 Controller 5 ตัว
2. dsPACE Microlab box 1 ตัว
3. เครื่องคอมพิวเตอรใชควบคุมทั้งระบบและติดตอกับ dSPACE 6 ตัว
4. Differential Voltage Probe 5 ตัว
5. Current Probes 5 ตัว
6. 4-Chanel Digital Oscilloscope Tektronic MOS-4054 3 ตัว
7. 4-Chanel Digital Oscilloscope Tektronic MDO-3054 1 ตัว

- 42 8. 4-Chanel
Chanel Digital Oscilloscope Tektronic TSD
TSD2014-B 5 ตัว
9. 4-Chanel
Chanel Digital Oscilloscope Tektronic TPS
TPS2014-B 2 ตัว
10. Multimeter 10 ตัว
เปนตน

9.4 The IT facilities including ee-learning
learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาความสามารถในการเขาถึงอินเตอรเน็ตไรสายดวยการติดตั้งใหครอบคลุมทุกสวน
ของมหาวิทยาลัยผาน Wireless network connection ชื่อ @KMUTNB-WIFI ซึ่งนักศึกษาสามารถเขาใชงาน
ดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานที่มหาวิทยาลัยแจงไวตั้งแตเขาศึกษา อยางไ
งไรก็
รก็ตาม ภาควิชาไดติดตั้งอินเตอรเน็ตไร
สายเพิ่มเติมใหครอบคลุมทุกชั้นที่มีการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาในหลักสูตร ผาน Wireless network
connection ชื่อ TE-Wifi, TE-Staff
Staff เพิ่มเติม 14 จุดนอกจากนี้ ภาควิชามีเว็บไซต e-learning
e
ที่สงเสริมการ
เรียนรูของนักศึกษา เชน http://www.edu.kmutnb.ac.th/telearning/login/index.php
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined
ined and implemented
คณะและภาควิชาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ภาควิชามีการปรับปรุงหองเรียนใหมีความทันสมัย เพื่อสงเสริมและกระตุนการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตร
สําหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยไดมีมีบริการตรวจสุขภาพประจําปใหแกนักศึกษา ตลอดจนมีหอง
พยาบาลเพื่อทําการรักษาและจายยาเบื้องตน และมีแพทยเขาตรวจสุขภาพในแตละวัน www.studentaffairs.
kmutnb.ac.th/TP.html อีก ทั้งมหาวิ ท ยาลั ยได ทํ า ประกั นอุ บั ติเหตุ ให แก นักศึ กษาทุ กชั้นป โดยคุม ครองเมื่ อ
ประสบอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต www.healthcenter.kmutnb.in.th//Insurance.aspx สําหรับ
หองน้ําและบริเวณทีที่จัดการเรียนการสอนในแตละอาคารไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะดวยพนักงานทําความ
สะอาดของแตละอาคาร
คณะและภาควิชามีระบบมาตรฐานความปลอดภั
มาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 44 เชน กลองวงจรปด บันไดฉุกเฉิน ระบบ
แจงไฟไหม ระบบสปริงเกอร และถังดับ เพลิงเปนตน ซึ่งระบบมาตรฐานความปลอดภัยดังกลาวเปนระบบที่ มี
เชนเดียวกันที่อาคาร 43 ขณะที่อาคาร 52 มีระบบมาตรฐานความปลอดภั
มาตรฐานความปลอดภัย อาทิเชน ตูเก็บสายดับเพลิงพรอม

- 43 อุปกรณชุด (Fire hose Rack) กลองวงจรปด และบันไดขึ้นลง 3 ดานที่สามารถใชเปนทางฉุกเฉินได เปนตน
นอกจากนั้น อาคารของคณะไดถูกออกแบบใหมีทางลาดบริเวณทางขึ้นดานหนาอาคาร 44 และทางขึ้นดานขาง
ของอาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูที่พิการในการเดินทาง
การประเมินตนเอง
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and
คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
Infrastructure)
The teaching and learning facilities and equipment (lecture

halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and
updated to support education and research
The library and its resources are adequate and updated to

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

support education and research
The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate

and updated to support education and research
The standards for environment, health and safety; and access

for people with special needs are defined and implemented

Overall
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AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
ผลการดําเนินงาน

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) ไดถูกออกแบบและพัฒนาจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหหลักสูตรสะทอนการเปนบัณฑิต “คิดเปน
ทําเป น ถ ายทอดเป น” ตามอั ตลัก ษณของภาควิ ชาและสอดคลอ งกับ คณะที่ ตองการผลิตครูช าง (อาจารย ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ) จึ ง ส ง ผลให ห ลั ก สู ต รสามารถสร า งบั ณ ฑิ ต ที่ เ ป น ครู ที่ ส ามารถถ า ยทอดและเข า ใจทางด า น
วิศวกรรมไฟฟาศึกษาพลังงานเพื่อสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ หรือนักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
ได ขอมูลที่สําคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย(AUN.1.3-02)
ไดแก
1) ดร.ยศพล รัฐอมฤต ภาครัฐวิสาหกิจอยางการไฟฟาฝายผลิต ไดแก
2) รศ.ดร.สุรินทร คําฝอย ภาคการศึกษา
3) Prof.Dr.Bernard Davatศาสตราจารยที่เชี่ยวชาญของหลักสูตรจากตางประเทศ
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปดรับฟงความคิดเห็นจาก
อาจารย ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ในการกําหนดสมรรถนะที่ตองการของหลักสูตร ทักษะความรูของผลการ
เรียนรูที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาของหลักสูตร
เปน บั ณฑิต ที่มีความรู ทัก ษะ และเจตคติตามที่ห ลัก สูตรคาดหวัง นอกจากนั้น หลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)ไดมีการปรับปรุงให
ทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่กําหนดทุก ๆ 5 ป ซึ่งไปเปนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามีการกํากับ
การดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน และ มคอ. 7 หมวดที่ 6 ขอ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (AUN.1.101)
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลักสูต รมีก ารกําหนดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูข องผูเรียนไวใน
เอกสารหลักสูตร มคอ.2 (AUN.1.1-01) และมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวอยางตอเนื่อง
ทุกภาคการศึกษา ซึ่งผูสอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรูในเอกสาร
มคอ.3 (AUN.2.2) และหลักจากสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการ
เรียนรูในเอกสาร มคอ. 5 (AUN.5.3)
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) เปนการจัดการเรียนการสอนในระดับสูงจึงมีการมุงเนนการทําวิจัยผูสอนไดมีการสอดแทรก

- 45 เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแงแนวคิดการทํางานวิจัย วิธีการทําวิจัย และกระบวนการ
ในการทําวิจัย เขาไปในทุกรายวิชารายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของการบูรณาการความรูเขาไปภายใน
เนื้อหารายวิชา การยกตัวอยาง และการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหมๆ
ใหกับนักศึกษา
10.1 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ปการศึกษา 2560คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน (AUN.10.5) นักศึกษาทุกหลักสูตรของภาควิชาครุศาสตรไฟฟาจํานวน 129
คน โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของคณะฯ ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คือ 3.62 SD 0.885 แสดงวา
ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมาก ซึ่งดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูประกอบดวย
1) หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูมีความเหมาะสม เพียงพอ
ทันสมัย (คาเฉลี่ย 3.83 SD 0.971)
2) มีเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ตบริการตามภาควิชาอยางเพียงพอ และทันสมัย (คาเฉลี่ย 3.52
SD 1.127)
3) มีการจัดสรรงบประมาณในการทําโครงงาน หรืองานวิจัย (คาเฉลี่ย 3.51 SD 1.072)
4) ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษามีความคลองตัว รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.52 SD 1.090)
5) หนังสือ/ตํารา/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ แหลงขอมูลคนควาของหองสมุดมหาวิทยาลัยมีจํานวนเพียงพอ
ทันสมัย เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 3.70 SD 1.018)
อยา งไรก็ตาม แบบสอบถามนี้ยังครอบคลุมดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่สงเสริมคุณภาพชี วิต
นักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.70SD 0.846) ดานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.82SD
0.775) และดานกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.75SD 0.833)
ซึ่งคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกดาน คือ 3.72SD 0.830 แสดงวาความพึงพอใจของนักศึกษาอยูใน
ระดับมาก
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชารวมกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอการการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และมีการนําเสนอตอผูที่เกี่ยวของตั้งแตใน
ระดับภาควิชา ระดับสวนงานโดยการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา เพื่อพิจารณาขอมูลและแนวทาง
ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ตาง ๆ เชน การปรับปรุงอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือสมัยใหม การปรับปรุงพื้นที่การ
ให บริการตางๆ ระบบเครือขายสารสนเทศ เปนตน และมีการกําหนดใหรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และ
ภาควิชาที่เกี่ยวของรับผิดชอบและนําไปพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดผลและตอบสนองใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเปนรูปธรรมและมีการดําเนินการเปนประจําทุกปการศึกษาภาควิชารับฟงผลการปอนกลับขอมูลจากผูมีสวน
ไดสวนเสียของหลักสูตร ไดแก
− นัก ศึกษาปจ จุบัน : จากการสํารวจความพึง พอใจของนัก ศึกษาในการใหบ ริก ารสิ่งสนับสนุน และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู (AUN.10.5) การประเมินการจัดการเรียนและกระบวนการสอนในแตละ
รายวิชา (AUN.10.6-01)
− ศิษยเกา : การสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต (AUN.10.6-02)
− ผูใชบัณฑิต : จากการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต (AUN.10.6-03)

- 46 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
ฃรายการเอกสารหลักฐาน

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








AUN.10.1 AUN.1.3-02 สรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
AUN.10.2 AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.3-02 สรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
AUN.10.3 AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.3 มคอ.5
AUN.10.4 AUN.2.2 มคอ.3
AUN.10.5 AUN.10.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน
ประจําปการศึกษา 2560
AUN.10.6 AUN.10.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน
ประจําปการศึกษา 2560
AUN.10.6-01 ประเมินการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560
AUN.10.6-02 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิตปการศึกษา2559
AUN.10.6-03 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2559
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AUN.11 ผลผลิต (Output)
ผลการดําเนินงาน

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) มีการติดตามอัตราการสอบผานและการลาออกกลางคันของนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาอยูในระบบ
ตั้งแตเปดหลักสูตร 2 คน ไดแก นายทรงกลด ศรีปรางค และนางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ ยังไมมีคนใดลาออก
กลางคัน
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) ปการศึกษา 2560 หลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) ปการศึกษา 2560 หลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) ไดกําหนดใหนักศึกษาพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาพลังงาน
เพื่อใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร โดยปการศึกษา 2561 หลักสูตรนี้มีนักศึกษาทั้งสิ้น 2 คน ซึ่ง
เปนปที่ 2 ของการศึกษาในหลักสูตร โดย นายทรงกลด ศรีปรางค ทํางานวิจัยเกี่ยวกับระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา
กระแสสลับสําหรับใชในรถยนตไฟฟา ซึ่งควบคุม ชี้แนะและใหคําปรึกษาในการทําวิจัยโดย ศ.ดร.ปฏิพัทธ ทวน
ทอง ขณะที่ นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ ทําวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการใชตัวเก็บกักพลังงานในระบบกริดไฟฟา
ซึ่งมี ผศ.ดร.วัฒนา แกวมณี และ ผศ.ดร.เมธีพจน พัฒนศักดิ์ เปนอาจารยที่คอยใหคําปรึกษา ควบคุม และชี้แนะ
ในการทําวิจัย โดยอาจารยแตละทา นจะมีการติดตามนัก ศึก ษาเปน ระยะดว ยการกํ าหนดเปาหมายหรือการ
มอบหมายงานแลวจะมีการติดตามผลภายหลังอีกครั้งหนึ่ง
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม พ.ศ.
2557) ไดมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก การประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอน (AUN.10.5) โดยหลักสูตรมีการนําผลการประเมินความพึงพอในในดานตาง ๆ มาปรับปรุงและ
พัฒนา ไดแก การปรังปรุงหลักสูตรในรอบทุก ๆ 5 ป การพัฒนาวิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู และการกําหนดทิศทางของงานวิจัย เพื่อใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตร

- 48 การประเมินตนเอง
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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
หมายเหตุ *หลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.11.1
AUN.11.2
AUN.11.3
AUN.11.5

AUN.10.5 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน ประจําป
การศึกษา 2560

