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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลงนาม ................................... ประธานหลักสูตร
(รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล)

ก

คํานํา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป นสวนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตองดํา เนิ นการอยา ง
ตอเนื่องโดยมีวัตถุประสงคเพื่อวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประกอบกับ
ประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ที่ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา 3 ระดับ ไดแก ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ดังนั้นภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ จึ งได จัดทํา รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรที่ กําหนดโดย สกอ. และใช เกณฑ
ประเมิ น ในระดับ หลั ก สู ต รของASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
โดยรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับนี้ไดแสดงผลการประเมินตามเกณฑของ AUN-QA ที่มุงเนนการ
จัดการเรียนการสอนที่พิจารณาExpected Learning Outcome (ELO) เปนสําคัญโดยมีเกณฑการประเมินเปน
แบบ 7 ระดับ ซึ่งผลการประเมินที่ไดสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใหได
มาตรฐานเป นที่ ยอมรับ ในระดับสากล และสามารถใชเ ผยแพรใหกับ ผูที่มี สว นได สว นเสีย รั บทราบและใชเ ปน
ประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของชาติตอไป
รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
ประธานหลักสูตร
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มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด













การดําเนิน การตามองคป ระกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานซึ่งเปนการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ภาษาไทย
:ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ภาษาอังกฤษ :Master of Science in Technical
Education Program in Electrical
Engineering
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อยอ (ไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science in Technical
Education (Electrical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : M.S. Tech. Ed. (Electrical Engineering)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาษาไทย
:ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษาภาษาอังกฤษ
:Master of Science in Technical
Education Program in Electrical
Engineering Education
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟาศึกษา)
ชื่อยอ (ไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science in Technical
Education (Electrical
Engineering Education)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : M.S. Tech. Ed. (Electrical
Engineering Education)

2. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
( ) หลักสูตรใหม กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ ................พ.ศ. .......................
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ......./..................
เมื่อวันที.่ .................. เดือน............................. พ.ศ. ......................
( ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2555
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 22เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555
( ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3. รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน
1. รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์อรรคทิมากูล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล
3. รองศาสตราจารย ดร.มนตรีศิริปรัชญานันท

-24. ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนสวนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเดิมมี
ฐานะเปนแผนกวิช าหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2512 ภายใตชื่อ
Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และตอมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ไดยกฐานะ
ขึ้นเปน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2514 และ
โอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2517 จึงไดยกฐานะเปนสวนงานระดับคณะ โดยใชชื่อวา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตรในระหวางป พ.ศ. 2512–2517 เปนชวงระยะเวลาที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดรับ
การกอตั้งขึ้น โดยความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อผลิตครูชางในระดับ
ปริญ ญาตรี ใน 2 สาขาวิช า คือ สาขาวิ ชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา โครงการความชว ยเหลื อดังกลาวไดเนน
ทางดานการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝกอบรม
และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุนที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2512 ซึ่งเปนหลักสูตร ค.อ.บ. แหงแรกในประเทศ
ไทย และตอมาในระหวางป พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันไดขยายโครงการความชวยเหลือแกคณะเพิ่มขึ้น ดวย
การชวยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชา
เครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา อีกดวย
ปจจุบั นคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดแ บงโครงสรางการบริห ารงานออกเปนสวนของสํานัก งานคณบดี
ซึ่ ง เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนและหน ว ยงานที่ จั ด การเรี ย นการสอนจํ า นวน6ภาควิ ช า
ไดแก ภาควิ ชาครุศาสตรเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรโยธา ภาควิ ชาคอมพิวเตอรศึกษา
ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ นั้น
คณะไดเปดสอนหลักสูตรตางๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 23หลักสูตร และยังได
จัดการเรียนการสอนตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกดวย
สํ าหรับ ภาควิ ช าครุศาสตรไฟฟา ได กอตั้ง มาตั้งแตป พ.ศ. 2512 ที่ เรี ย กว า แผนกวิ ธีไฟฟ า ต อ มาในป
พ.ศ. 2514 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จึงไดสังกัดในคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม และดวยความชวยเหลือจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ภาควิชาครุศาสตรไฟฟาจึงเปน
ภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ใหปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เพื่อผลิตครูชางที่
เนนการสอนทางทฤษฎีที่เรียกวา ครูทฤษฎีไฟฟา (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปจจุบันนี้
ปรัชญา: คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว คือ “พัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
ปณิ ธาน : มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร วิ ศวกรรม และ
เทคโนโลยี เพื่ อ การสอน การถ า ยทอด การบริ ห ารจั ด การ การใช การสร า งและพั ฒ นาเทคโนโลยี ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เปนผูที่รูจริง ทําไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับ ผิดชอบตอสั งคม มุ งพัฒนางานดานการศึกษา
วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําเพื่อรับใชสังคม
วิสัยทัศน : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรคงานวิจัย ถายทอด
เทคโนโลยีมุงสูสากล
พันธกิจ:
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม

-32. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย
วัตถุประสงค:
1. ผลิตครูชางอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนผูมีความรูความสามารถ ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติการที่มีความพรอมทาง ดานการ
เรียนการสอนและการจัดการดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิ ต นั ก เทคโนโลยี ทางด า นเทคนิ ค ศึ ก ษา นั ก วิ จั ย นั ก การศึ ก ษาและผู บ ริ ห ารอาชี ว ศึ ก ษาในระดั บ
บัณ ฑิ ต ศึก ษา ใหเ ป น ผู ท่ีมี ค วามรู ค วามสามารถในด า นเทคโนโลยีก ารศึก ษา และการบริ ห ารการศึ ก ษาด านการ
อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรมใหเปนผูนําในดานความคิด การคนควาและวิจัย
3. วิ จั ย เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างด า นการศึ ก ษา เทคโนโลยี ท างด า นวิ ศ วกรรม และงานธุ ร กิ จ ด า นช า ง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต
4. บริการทางวิชาการดานวิชาประยุกตตางๆ ไดแก การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน และชางอุตสาหกรรมใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เปดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และใหแกชุมชนตามความ
ตองการของทองถิ่น
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ที่มงุ เนน การ
ปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมแกนักศึกษาใหเปนพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ : บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน
เอกลักษณ : ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม
5. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
5.1ปรัชญา
เป น หลั ก สู ต รที่มุ ง เน น ผลิ ต บุ คลากรที่มี ค วามสามารถในการทํ า วิ จั ย และถ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด า น
วิศวกรรมไฟฟา
5.2 ความสําคัญ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มุงเนนการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเปนหลักสูตรที่มุงเนนการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความลึกซึ้งในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา ที่สามารถสรางองคความรูใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาดานเทคโนโลยี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิต
มหาบัณ ฑิตและผลงานวิจั ย ในระดับ นานาชาติ จะมีสว นสํา คั ญ ในการสร า งสั งคมแห ง การเรี ย นรู และขั บ เคลื่อ น
มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
5.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ใหมีความรู ความสามารถ ในดานตาง ๆ ดังนี้
1)การถายทอดองคความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาในกลุมตาง ๆ
2)วิเคราะหและออกแบบเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟาในกลุมตางๆ
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สอนและดานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4)มีความรับผิดชอบตอสังคม มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานอาชีพ
5.4จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจํานวน 36 หนวยกิต
5.5รูปแบบของหลักสูตรหลักสูตร 2 ป แผนก แบบ ก 2และ แผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
27 หนวยกิต
วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
รายวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม*
2 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
6หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
3 หนวยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
ปญหาพิเศษ
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
* การประเมินผลการศึกษาเปนระดับคะแนน S/U

18 หนวยกิต
3

15 หนวยกิต
หนวยกิต
18 หนวยกิต
9หนวยกิต
9 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
15
หนวยกิต
วิชาบังคับไมนับหนวยกิต* 2
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
6
หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงตาง ๆ
หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 3
หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต

27 หนวยกิต

9

หนวยกิต

-5* รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสําเร็จการศึกษาประเมินผลเปน S/U
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
15
หนวยกิต
คนควาอิสระ
3 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
9
หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงตาง ๆ
หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 9
หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต

18 หนวยกิต
18 หนวยกิต

5.6ภาษาที่ใชภาษาไทย
5.7การรับเขาศึกษารับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.8อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารยประจําสถาบันศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
2. นักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
3. นักวิชาการดานครุศาสตรไฟฟา หรือวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
4. วิทยากรฝกอบรมดานวิศวกรรมไฟฟา
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สวนที่ 2
การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุด มศึกษาไดกําหนดนโยบายและมาตรฐานการอุ ดมศึ กษาที่สอดคลอ งกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและไดประกาศใชเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง สําหรับการควบคุมกํากับมาตรฐานในปจจุบันจะกําหนดใหมีการบริหารจัดการ
หลั ก สู ต รให เ ป นไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สูต รที่ ไ ด ป ระกาศใช ม าตั้ ง แต พ.ศ.2548 และที่ ป รั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม
โดยกําหนดใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใชเกณฑมาตรฐานจํานวน 11 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางสรุ 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
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน

ผาน

ไมผาน













การประเมินตนเององคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบงชี้ คือ การบริหารจั ดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวยเกณฑการประเมินจํานวน
11 ขอ ผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน 11 ขอสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
( ) ผาน
( ) ไมผาน

-7-

สวนที่ 3
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
การประเมิ นคุณ ภาพหลั ก สู ต รองค ป ระกอบที่ 2การพั ฒ นาคุณ ภาพหลั ก สู ต รตามเกณฑ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร เปนการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร มี
เกณฑการประเมิน 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.

-8AUN.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
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือได
จัดใหมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท มาตั้งแต พ.ศ. 2519 ในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิช าไฟฟา และในป พ.ศ. 2551 และหลักสู ตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบั ณฑิต สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมไฟฟ า
(หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2555) (AUN.1.1-01) และได ดํา เนิน การปรั บ ปรุ งเป นหลั กสู ตรครุ ศาสตร อุ ตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
มาตราฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํ า นักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา (สกอ.) (AUN.1.1-02) โดยได
พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศนและพันธกิจของภาควิชาที่สอดคลองกับของคณะและมหาวิทยาลัย) ที่ระบุ
ไวดังนี้
วิสัยทัศนของคณะ : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรคงานวิจัย
ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ าศึกษา (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2560)
จึงไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู(Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. หรือตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิการศึกษาแหงชาติ (TQF) ที่มุง เนนในการผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟา ใหมี
ความรู ความสามารถในการสรางและพัฒนาองคความรูท างดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดการวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อใหไดรับองคความรู
ใหมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและการประยุกตใชงานวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการฝกอบรม ใหเกิดประโยชนตอแวดวงการศึกษา
ของประเทศไทย ตลอดจนการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิ ชาการและวิช าชีพ ตลอดจนการมี
ระเบียบ วิ นัย และความรับ ผิดชอบตอสัง คม โดยผลการเรีย นรูข องหลั ก สูตรครุศาสตร อุตสาหกรรมมหาบัณ ฑิต
สาขาวิช าวิ ศวกรรมไฟฟา (หลั กสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2555)หลักสูตรครุ ศาสตร อุตสาหกรรมมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)ไดกําหนดไวใน มคอ. 2 ที่มีมาตรฐานการเรียนรู แบงออกเปน 5
ดาน ดังนี้

-91) ดานคุณธรรม จริยธรรม
2) ดานความรู
3) ดานทักษะทางปญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2559 เปนตนมามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. และใชเกณฑประเมินในระดับหลักสูตรของ ASEAN
University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) จํ า ได มี ก ารดํ า เนิ นการปรั ง ปรุง ให มี ผ ลการเรี ย นรู ท่ี ค าดหวั ง (Expected
Learning Outcomes) ของหลัก สูตรขึ้น โดยการอ า งอิงและเทีย บเคี ยงจากมาตรฐานผลการเรี ย นรู (Learning
Outcomes) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ผลการ
ผลการเรียนรู
ขอที่
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12

มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศึกษาคนควาไดดวยตนเองและมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวติ
บริหารและจัดการระบบงานในสาขาวิชาชีพได
มีทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอขอมูลได
ทํางานเปนทีมและปรับตัวอยูในสังคมได
มีทักษะในการใชระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรได
ออกแบบและวิเคราะหระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา
ปฏิบัติงานและแกปญหาระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา
ใชเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมได
ถายทอดและจัดฝกอบรมองคความรูดา นวิศวกรรมไฟฟาได
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู ที่สามารถจัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรมไฟฟาได
วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา ทีส่ ามารถนําไป
ประยุกตใชในสาขาอาชีพได

เรียนรูทั่วไป

ทักษะเฉพาะทาง

(Generic
Outcomes)


(Subject Specific
Outcomes)













สําหรับการเปรียบเทียบระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตรไดดําเนินการจัดทําขึ้นโดยการอางอิงและเทียบเคียงโดย
ผูรับผิดชอบของหลักสูตรและผูท่เี กี่ยวของ แสดงดังตารางที่ 2

-10ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
รายวิชา
1

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

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ตารางที่ 3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ผลการ
ผลการเรียนรู
ขอที่
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง(Expected Learning Outcomes)
เรียนรูทั่วไป ทักษะเฉพาะ
(Generic
ทาง
Outcomes) (Subject
Specific
Outcomes)

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

มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศึกษาคนควาไดดวยตนเองและมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต
บริหารและจัดการระบบงานในสาขาวิชาชีพได
มีทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอขอมูลได
ทํางานเปนทีมและปรับตัวอยูในสังคมได
มีทักษะในการใชระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรได
ออกแบบและวิเคราะหระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา
ปฏิบัติงานและแกปญหาระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา
ใชเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมได
ถายทอดและจัดฝกอบรมองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาได
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู ที่สามารถจัดการเรียนการสอนดาน
วิศวกรรมไฟฟาได
วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ที่สามารถนําไป
ประยุกตใชในสาขาอาชีพได














-11ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รายวิชา
1
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัย อัน
ไดแก การเคารพและอางอิงผลงานเชิงสถิติ
2. มีความสามารถในการทํางานเปนกลุมทั้งในฐานะสมาชิ ก
ของกลุ มหรือในฐานะผูนํา มีจิตใจเปนประชาธิป ไตย ซึ่ง
ประกอบดวยการเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม การเคารพ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การเคารพในมติเสียงสวนใหญ
ใหความสําคัญกับความเห็นสวนนอย และสามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
3. เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เ4. สียสละ และซื่อสัตยสุจริต
4. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
5. สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรู
ตอบุคคล องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม
6. มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วาม
รับ ผิ ด ชอบในฐานะผูป ระกอบวิช าชี พ รวมถึง เข า ใจถึ ง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
1. มีความรูที่ลึกซึ้งในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
2. มี ค วามรู พื้ น ฐานที่ ลึ กซึ้ งในวิ ชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะใน
รายวิชาที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ
3. คน พบองค ค วามรู ใ หม ท างด า นวิ ศวกรรมไฟฟ าศึ กษาโดย
การศึกษาจากการทําวิทยานิพนธ
4. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟากับ
การศึกษา
5. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาและ
การศึ ก ษาด ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต ใ ช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร
6. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12










 










    



 



-12และการศึกษาในการประยุกตแกปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
1. มีความคิดเปนระบบและมีวิจารณญาณที่ดี
 
  
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา

 
 
และความตองการ
3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไฟฟา
 
 
ศึก ษาได อ ย า งมี ร ะบบ รวมถึ ง การใช ข อมู ล ประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ นในการปรั บใชองคความรูที่

เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอด
องคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5. สามารถสืบ คน ข อ มูล และแสวงหาความรูเ พิ่ ม เติ ม ได ด ว ย


ตนเ อง เ พื่ อ กา รเ รี ย นรู ตล อ ดชี วิ ต แ ล ะ ทั น ต อ กา ร
เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนา

ทั้งภาษาไทยและภาษา ตางประเทศ
2. สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการ


แกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา
หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3. สามารถใช ค วามรู ใ นศาสตร ม าชี้ นํ า สั ง คมในประเด็ น ที่


เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบ 

งานในกลุม
5. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้ง

สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและ  
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการทํา



รายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ เชน โปรแกรมการ
จัดพิมพงาน การวาดกราฟ การคํานวณเชิงตัวเลข รวมถึง
การนําเสนอผลงาน

-132. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร
หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของ
ไดอยางสรางสรรค
3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ
5. สามารถใช เ ครื่ อ งมื อ ในการคํ า นวณและเครื่ อ งมื อ ทาง
วิศวกรรมรวมถึงการศึกษาเพื่อ ประกอบวิช าชี พวิ จัย ดาน
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา

   
















1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes
การดําเนินการพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) (AUN.1-1-02) ดําเนินการโดยการ
อางอิงจากมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตรที่พบวาผลการเรียนรูดังกลาวจะมีทั้งสวน
ของทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูทั่วไป (Subject generic)โดยหลักสูตรได
ดําเนินการกระจายผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (AUN.1-2-01) ดังแสดงในตารางที่ 1.3 และ 1.4
ตารางที่ 1.3 การกระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสูรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1

020215100 เทคนิคการคํานวณสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
020215101 การวิจัยและสถิติ
020225102 การนิเทศการสอน
020215103 ทฤษฎีและการประยุกตทาง
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
020215105 วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
020215106 วิทยานิพนธ
020215109 สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1
020215110 สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2
020215111 ปญหาพิเศษ
020215800 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง

2

3

4

5




6

7








9
































































10

11

12
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-14020215801
020215802
020215811
020215301
020215302
020215306
020215307
020215308
020215309
020215310
020215401
020215402
020215403
020215404
020215405
020215406
020215407
020215501
020215502
020215503
020215505
020215506
020215508
020215601
020215602
020215603
020215608
020215610
020215612
020215613

ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา
วิศวกรรมระบบควบคุม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังโดย
คอมพิวเตอร
การออปติไมซระบบไฟฟากําลัง
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ
ไฟฟากําลัง
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟา
การจําลองและและแบบจําลองทาง
วิศวกรรม
การขับเคลื่อนดวยไฟฟาขั้นสูง
เครื่องจักรไฟฟาขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบดิจิทลั
วิศวกรรมหุนยนต
ปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรม
หุนยนต
ระบบฟซซีและเครือขายประสาทเทียม
การอนุรักษพลังงานไฟฟาและการ
ควบคุม
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ
ควบคุม
การออกแบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
วิศวกรรมชีวการแพทย
การประมวลผลภาพดิจิทลั
การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมเชิง
เสน
การวิเคราะหวงจรรวมความถี่วิทยุ
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
การสื่อสารใยแกวนําแสง
การวิเคราะหสายอากาศ
เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับแมเหล็กไฟฟา
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
โทรคมนาคม
การสื่อสารไรสายสมัยใหม
การวิเคราะหและออกแบบวงจร






































































































































































































































-15020215700
020215702
020215703
020215704
020215706

ไมโครเวฟ
ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
ศาสตรการสอนดานเทคโนโลยีไฟฟา
การฝกอบรมวิทยากร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ





























































ตารางที่ 1.4 การกระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสูรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1

020215100
020215101
020225102
020215103
020215105
020215106
020215109
020215110
020215111
020215800
020215801
020215802
020215811
020215301
020215302
020215306
020215307
020215308
020215309
020215310
020215401

เทคนิคการคํานวณสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
การวิจัยและสถิติ
การนิเทศการสอน
ทฤษฎีและการประยุกตทาง
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
วิทยานิพนธ
สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1
สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2
ปญหาพิเศษ
คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา
วิศวกรรมระบบควบคุม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังโดย
คอมพิวเตอร
การออปติไมซระบบไฟฟากําลัง
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ
ไฟฟากําลัง
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟา
การจําลองและและแบบจําลองทาง
วิศวกรรม
การขับเคลื่อนดวยไฟฟาขั้นสูง
เครื่องจักรไฟฟาขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบดิจิทลั

2

3

4

5















6

7

9

10

11

12
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-16020215402
020215403
020215404
020215405
020215406
020215407
020215501
020215502
020215503
020215505
020215506
020215508
020215601
020215602
020215603
020215608
020215610
020215612
020215613
020215700
020215702
020215703
020215707
020215706

วิศวกรรมหุนยนต
ปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรม
หุนยนต
ระบบฟซซีและเครือขายประสาทเทียม
การอนุรักษพลังงานไฟฟาและการ
ควบคุม
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ
ควบคุม
การออกแบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
วิศวกรรมชีวการแพทย
การประมวลผลภาพดิจิทลั
การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมเชิง
เสน
การวิเคราะหวงจรรวมความถี่วิทยุ
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
การสื่อสารใยแกวนําแสง
การวิเคราะหสายอากาศ
เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับแมเหล็กไฟฟา
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
โทรคมนาคม
การสื่อสารไรสายสมัยใหม
การวิเคราะหและออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
ศาสตรการสอนดานเทคโนโลยีไฟฟา
การฝกอบรมวิทยากร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการ
สอน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ


 

 













 


































 








 





 
 




















 
 


 

  














 
  



    

  

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)(AUN.1-1-01)หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)(AUN.1-1-02)จะถูกดําเนินการโดยผูที่มีสวนไดสวนเสีย ที่ประกอบดวยบุคคลตาง
ๆ ดังนี้

-171) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน
2) นักศึกษาที่ศกึ ษาในหลักสูตร
3) เจาหนาที่สนับสนุนดานวิชาการที่ดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร
4) ตัวแทนขององคกรวิชาชีพครู
5) ตัวแทนขององคกรวิชาชีพดานวิศวกรรม
6) ตัวแทนของศิษยเกา
7) ตัวแทนของหนวยงานที่ใชบัณฑิต
การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรไดมกี ารนําขอมูลจากรายงานผลใน มคอ.7 ของการจัดการเรียนการสอนในป
ที่ผานมา (AUN. 1.3-01) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา การจัดใหมีการประชุมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร การดําเนินการวิ พ ากษ/ประเมิ นหลักสูตรโดยผู ท รงคุ ณวุ ฒิ (AUN.1.3-02) ซึ่ งจะได
รายละเอี ยดของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมในเอกสาร มคอ. 2 ที่รวมถึงการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/ ผลการ
เรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ที่สอดคลองกับสมรรถนะอาชีพของบัณฑิตที่ระบุไวในหลักสูตร
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.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.3
AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.1.3-02 สรุ ป ข อ คิ ด เห็ น ของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละรายละเอี ย ดการแก ไ ขหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
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ผลการดําเนินงาน
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)ได
ถูกพัฒนาและปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)(AUN.2-1-01)และประชาสัมพันธใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียไดรับรูและเปนการดําเนินการที่ใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ที่กําหนดใหดําเนิน การทุก ๆ 5 ป โดยมี การแกไข (Up-todate) โดยผูที่รับผิดชอบและผูสอนในหลักสูตรและถูกแกไขตามความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสียเพื่อใหหลักสูตร
มีความทันสมัย และรองรับกับการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ตลอดจนสอดคล องกับผลการเรียนรูที่คาดหวั ง
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ.
2) การปรับคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอใหมีคณ
ุ สมบัติที่สูงขึ้น
3) การปรับเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนมาตรฐานสากล
4) การปรับรายวิชาหมวดวิชาบังคับการศึกษาหมวดวิชาบังคับการศึกษาหมวดวิชาบังคับทางเทคนิค
และหมวดวิช าเลื อกใหมี จํ านวนรายวิ ช าที่เ หมาะสมและสอดคลอ งกับ ความต อ งการของผู ที่ มี สว นได สว นเสี ย ที่
กําหนดใหมีรายวิชาที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
นอกจากนี้ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) (AUN.2.1-01) และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบั ณฑิต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟาศึกษา(หลักสูตร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) (AUN.2.1-02) ไดกํ า หนดโครงสร า งที่ ป ระกอบดว ยศาสตร แ ห งการเรี ย นรู ที่ เ ป น วิช าดา น
การศึกษาดานเทคนิค รายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกั น ที่จ ะ
มุงเนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรูและการทํางานวิจัย ที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดรับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู( Learning Outcomes) ตามหลักสูตรที่กําหนด
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
เนื้ อหาและคํา อธิบ ายรายวิ ชาในหลัก สู ตรครุ ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมไฟฟ า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (AUN.2.1-01) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.2.1-02) ไดถูกพัฒนาและปรับปรุงโดยผูสอนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย
เพื่อใหมีความทันสมัยและรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู
(Learning Outcomes) ของหลักสูตร นอกจากนั้นหลักสูตรไดมกี ารปรับปรุงขอมูลที่สําคัญตางๆ เชน การปรับเปลี่ยน
ชื่อรายวิชาใหทันสมัย การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาใหมีความทันสมัย เปนตน
สําหรับในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะมีการดําเนินการชี้แจงและแนะนําขอมูลของแต
ละรายวิ ช าไปยั ง ผู เ รี ย นหรื อ ผู ที่ มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในการสอนแต ล ะภาคการศึ ก ษาผ า นเอกสารของ มคอ.3
(AUN.2.2-01) ที่มีการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการสอน การกําหนดแผนการสอน
วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู สอนตองจั ดทําเอกสารมคอ. 5
(AUN.2.2-02) เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา สําหรับที่ผูสอนสามารถนําขอมูลที่ไดไป
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เพิ่มมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the
stakeholders
ขอมูลของหลักสูตรจะถูกเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบผานชองทางตาง ๆ
ไดแก เอกสารหลักสูตร เอกสารการสอน เว็บไซต (Program Profile) (AUN.2.3-01) และ (AUN.2.3-02) เปนตน
และขอมูลในแตละรายวิชาของหลักสูตรจะถูกกําหนดใหผูสอนแนะนําและสื่อสารใหแกผูเรียนรับทราบในสัปดาหแรก
ของการเรีย นการสอนผ านเอกสารของ มคอ.3 และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูสอนตอ งจั ดทํา เอกสารมคอ. 5
เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา สําหรับนําขอมูลที่ไดไปดําเนินการปรับปรุงใหการจัดการ
เรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้นในลําดับตอไป
ข อมู ลและรายละเอียดของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ า(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)และ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)นี้ ไ ด มี ก ารเผยแพร อ ยู บ นเว็ บ ไซต ภ าควิ ช 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) เว็บไซตบัณฑิตศึกษาhttp://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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.2.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.2.2
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.2.2-02 เอกสาร มคอ.5
AUN.2.3
AUN.2.3-01 โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 2555
AUN.2.3-02 โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 2560

-20AUN.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/

-21AUN.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
ผลการดําเนินงาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning
outcomes
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟาศึกษา(หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)ไดถูก
พัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตร ที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานในตําแหนง
อาจารย ประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยนักวิชาการดาน
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา วิทยากรฝกอบรมดานวิศวกรรมไฟฟา และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีการกําหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู(Learning Outcomes) ที่สอดคลองกับอาชีพดังกลาว ซึ่งโครงสรางหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า ศึ ก ษา(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต รทั้ ง หมด
36หนวยกิต(AUN.3-1-01)ที่แบงออกเปน 2 แบบ ที่มรี ายละเอียดโครงสรางหลักสูตรดังนี้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
27 หนวยกิต
วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
รายวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม*
2 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
6หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
3 หนวยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
ปญหาพิเศษ
3 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
18 หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
9หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
9 หนวยกิต
* การประเมินผลการศึกษาเปนระดับคะแนน S/U
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ

27 หนวยกิต
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15
หนวยกิต
วิชาบังคับไมนับหนวยกิต* 2
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
6
หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงตาง ๆ
หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 3
หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
* รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสําเร็จการศึกษาประเมินผลเปน S/U
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
15
หนวยกิต
คนควาอิสระ
3 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
9
หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงตาง ๆ
หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 9
หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต

9

หนวยกิต

18 หนวยกิต
18 หนวยกิต

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear
หลัก สู ตรครุศาสตร อุตสาหกรรมมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555)
และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)ไดมี
การกระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูทั่วไป (Subject generic) (AUN.3.2-02)
ที่สั มพั นธกั บ มาตรฐานผลการเรียนรู ของหลัก สู ตรครุ ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมไฟฟ า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบั ณฑิต สาขาวิ ชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
(หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560)ที่ ไดกํา หนดไวใ น มคอ. 2 ใน 5 ดา น (AUN.3.1-01) และ (AUN.3.1-02) ได แ ก
ด า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ด า นความรู ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา ดา นทัก ษะความสั มพั นธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ และดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 4และในตารางที่ 5
ตารางที่ 4 การกระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสูรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1

020215100 เทคนิคการคํานวณสําหรับ



2

3

4

5

6

7
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9


10

11
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-23020215101
020225102
020215103
020215105
020215106
020215109
020215110
020215111
020215800
020215801
020215802
020215811
020215301
020215302
020215306
020215307
020215308
020215309
020215310
020215401
020215402
020215403
020215404
020215405
020215406
020215407
020215501
020215502
020215503
020215505
020215506
020215508

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
การวิจัยและสถิติ
การนิเทศการสอน
ทฤษฎีและการประยุกตทาง
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
วิทยานิพนธ
สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1
สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2
ปญหาพิเศษ
คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา
วิศวกรรมระบบควบคุม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังโดย
คอมพิวเตอร
การออปติไมซระบบไฟฟากําลัง
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
ระบบไฟฟากําลัง
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟา
การจําลองและและแบบจําลองทางวิศวกรรม
การขับเคลื่อนดวยไฟฟาขั้นสูง
เครื่องจักรไฟฟาขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบดิจิทลั
วิศวกรรมหุนยนต
ปญญาประดิษฐสาํ หรับวิศวกรรมหุน ยนต
ระบบฟซซีและเครือขายประสาทเทียม
การอนุรักษพลังงานไฟฟาและการ
ควบคุม
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
ระบบควบคุม
การออกแบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
วิศวกรรมชีวการแพทย
การประมวลผลภาพดิจิทลั
การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมเชิงเสน
การวิเคราะหวงจรรวมความถี่วิทยุ
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส






























































































































































































































































































































-24020215601 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
020215602 การสื่อสารใยแกวนําแสง
020215603 การวิเคราะหสายอากาศ
020215608 เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับ
แมเหล็กไฟฟา
020215610 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
โทรคมนาคม
020215612 การสื่อสารไรสายสมัยใหม
020215613 การวิเคราะหและออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
020215700 ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
020215702 ศาสตรการสอนดานเทคโนโลยีไฟฟา
020215703 การฝกอบรมวิทยากร
020215704 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
020215706 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ



























































































































ตารางที่ 5 การกระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสูรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1

020215100
020215101
020225102
020215103
020215105
020215106
020215109
020215110
020215111
020215800
020215801
020215802
020215811
020215301

เทคนิคการคํานวณสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
การวิจัยและสถิติ
การนิเทศการสอน
ทฤษฎีและการประยุกตทาง
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
วิทยานิพนธ
สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1
สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2
ปญหาพิเศษ
คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา
วิศวกรรมระบบควบคุม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังโดย
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-25020215302
020215306
020215307
020215308
020215309
020215310
020215401
020215402
020215403
020215404
020215405
020215406
020215407
020215501
020215502
020215503
020215505
020215506
020215508
020215601
020215602
020215603
020215608
020215610
020215612
020215613
020215700
020215702

คอมพิวเตอร
การออปติไมซระบบไฟฟากําลัง
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ
ไฟฟากําลัง
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟา
การจําลองและและแบบจําลองทาง
วิศวกรรม
การขับเคลื่อนดวยไฟฟาขั้นสูง
เครื่องจักรไฟฟาขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบดิจิทลั
วิศวกรรมหุนยนต
ปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรม
หุนยนต
ระบบฟซซีและเครือขายประสาทเทียม
การอนุรักษพลังงานไฟฟาและการ
ควบคุม
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ
ควบคุม
การออกแบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
วิศวกรรมชีวการแพทย
การประมวลผลภาพดิจิทลั
การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมเชิง
เสน
การวิเคราะหวงจรรวมความถี่วิทยุ
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
การสื่อสารใยแกวนําแสง
การวิเคราะหสายอากาศ
เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับแมเหล็กไฟฟา
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
โทรคมนาคม
การสื่อสารไรสายสมัยใหม
การวิเคราะหและออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
ศาสตรการสอนดานเทคโนโลยีไฟฟา


 







 




 
















 




























 

















 








 





 
 




















 
 


 



 
 


 

-26020215703
020215707
020215706

การฝกอบรมวิทยากร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการ
สอน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ


 
    

  



    

  

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลัก สู ตรครุศาสตร อุตสาหกรรมมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555)
(AUN.3.1-01) และ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) (AUN.3.1-02) เป น การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ มุ ง เน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ใ ห มี ค วามรู
ความสามารถในการทําวิจัยชั้นสูง ทางดา นวิ ศวกรรมไฟฟาดั งนั้นมาตรฐานผลการเรีย นรู ของหลั กสู ตรจึงไดมีการ
ออกแบบใหครอบคลุมทั้งทักษะความรูเฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรูทั่วไป ที่สอดคลองกับพันธกิจของ
หน วยงานและตามมาตรฐานการประกันคุณ ภาพศึ กษาของ สกอ.ที่ประกอบด ว ย 1) ด านคุ ณธรรม จริยธรรม
2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
ไดคํานึงถึงระดับการเรียนรูที่กําหนดโดย Bloom’s Texanomyที่โครงสรางของหลักสูตรไดเนนถึงการจัดการเรียน
การสอนในระดับความรูขั้นสูง ไดแก การประยุกตความรูและทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา การ
วิเคราะหเพื่อแกปญหา การประเมินคาเพื่อชวยในการตัดสินใจและการไดมาซึ่งระบบงานที่ดีที่สุด และการสรางสรรค
งานที่สามารถสรางนวัตกรรมสมัยใหมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา โดยที่ผูสอนมีการบูรณาการความรู ทักษะ และ
เจตคติ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่คิดเปนทําเปน และถายทอดเปน ดังรายละเอียดที่กําหนดในรายวิชาการ
วิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา รายวิชาสัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาและวิทยานิพนธ 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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.3.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

-27AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
ผลการดําเนินงาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลัก สู ตรครุศาสตร อุตสาหกรรมมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555)
(AUN.4.1-01) และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิศวกรรมไฟฟ าศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) (AUN.4.1-02) ไดกําหนดปรัชญาไววา “เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการทํา
วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟา” โดยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและการศึกษา เพื่อมุงสู
สังคมแหงการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถใน
การแข ง ขั น ของประเทศเป น หลั ก สู ต รที่ มุ ง เน น พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามลึ ก ซึ้ ง ในศาสตร ด า น
วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษาที่สามารถสรางองคความรูในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาดานเทคโนโลยีซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จะมีสวนสําคัญ
ในการสรางสังคมแหงการเรียนรูและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
สํ า หรั บ การพั ฒนาและปรั บ ปรุง หลั กสู ต รครุ ศาสตรอุต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) (AUN.4.1-01) และหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.4.1-02) ไดใหผูที่มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการ
ทบทวนและกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางของหลักสูตรตามพันธกิจหลักของภาควิชา ของคณะ และ
ของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพรและประชาสัม พันธใ หกับ ผูที่มีสว นไดสว นเสีย รับ ทราบและเขา ในในทิศทาง
เดียวกันผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต การประชุม การประเมิน การสัมมนาประจําป เปนตน
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรไดกําหนดกลยุ ทธ และกิ จกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธการเรียนการสอนมีห ลากหลายตามลักษณะของแตละรายวิช า ที่สนับสนุนใหผูเรียนมีพื้ฐาน
ความพรอมและความตื่ นตัวที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนใหผูเรียนบูรณาการความรูเกาและใหมเพื่อนําไป
ประยุกตใชงานและใชในการแกปญหา มีการเรียนรูจากประสบการณจริงของผูสอนและของผูเรียนที่ทํางานแตกตาง
กัน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูใฝรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต โดยกลยุทธของการจัดการเรียนการสอนไดถูกกําหนดไว
ในเอกสารมคอ. 2 (AUN.4.1-01/02) มคอ.3 (AUN.4.2-01) ที่ไดมีการสะทอนมาตรฐานผลการเรียนรูท้งั 5 ดาน
และมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตร ที่มีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน
เปนดังนี้
1) การบรรยายเนื้อหาวิชาในหองเรียน การมอบหมายงาน และการคนควาขอมูล
2) การอภิปรายเปนกลุมในหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดใชความรูที่เรียนมาประยุกตและแกปญหา
ทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
3) การลงมือทํากิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามที่มอบหมาย
4) การจัดทํารายงานและการนําเสนอขอมูลในชั้นเรียนและในที่ประชุมวิชาการ
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6) การคนควา การทดลอง และทํางานวิจัยตามสาขาวิชาที่ศึกษา
7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งภายในและนอกหองเรียน
8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู
ดังนั้นหลักสูตรจะมีการปลูกฝงและฝกฝนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดี สามารถคิดวิเคราะหและ
แกปญหาได มีความรับผิดชอบ รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถนําเสนอหรือสื่อสารขอมูลตาง ๆ ไดอยางเป น
ระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อสรางประสบการณในการทํางานที่สงผลใหผูเรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู
(Learning Outcomes) ตามที่กําหนดของหลักสูตร
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
หลั กสูต รครุศ าสตรอุตสาหกรรมมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ า (หลั กสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2555)
(AUN.4.1-01) และ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) (AUN.4.1-02)เป น หลั ก สู ต รที่ เ น น ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู ทั ก ษะ และเจตคติ ที่ ดี ใ นการเรี ย นรู ด า น
วิศวกรรมไฟฟาขั้นสูง การสัมมนา การฝกอบรม การคนควาและทํางานวิจัย ผานกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณา
การวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟาสมัยใหม เชน การจัดการเรียนการสอนแบบ
สะเต็มศึกษา การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน การเรียนรูแบบการแกไขปญหาเปนฐาน เปนตน การสงผลใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางตลอดชีวิตอันเปนผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกลาว
การประเมินตนเอง
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วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
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รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.4.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.4.2
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
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ผลการดําเนินงาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)มี การ
ประเมินผูเรียนในขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
1) การรับเขาศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิศวกรรมไฟฟา (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ.
2555) (AUN.5.1-01) และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.5.1-02) ใชระบบการรับตรงที่กําหนดใหผูที่เข าศึกษาตองมีคุณสมบัติตามขอบั งคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางดานครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิกส
วิศวกรรมคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม
ต่ํ า กว า 2.50 หรื อ ผ า นงานในตํ า แหน ง ครู อาจารย หรื อ มี ป ระสบการณ ใ นการทํ า งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานด า น
วิศวกรรมไฟฟาไมนอยกวา 1 ปสําหรับผูที่ไมอยูในเกณฑขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
จากนั้นผูสมัครที่มีคุณสมบัติขางตน ตองดําเนินการรับสมัครผานระบบการสมัครนักศึกษาใหมของ
บัณฑิตศึกษา http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx และตองผานการสอบสัมภาษณ
โดยอาจารยประจําหลักสูตรที่มีประเด็นการพิจารณาที่สําคัญที่รองรับกับการคัดเลือกผูสมัครที่สามารถไดรับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามที่หลักสูตรกําหนด ไดแก คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนและสอดคลองกับ
หลักสูตร ความรูและทักษะที่จําเปน ความพรอมและทัศนคติในการศึกษา บุคลิคภาพ ประสบการณและความสามารถ
ในการทํางานวิจัย ตลอดจนทิศทางและเปาหมายในการศึกษาของผูเรียน เปนตน
2) การวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิศวกรรมไฟฟา (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ.
2555) (AUN.5.1-01) และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.5.1-02) มีการวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียนที่ถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาตาง ๆ
ในแตละภาคการศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุ ผลการเรียนรูที่คาดว าจะไดจ ากแต ละรายวิช า มีการกําหนด
วิธีการประเมินผลการเรียนรู สัดสวนการใหคะแนน คาถวงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคลองและ
ครอบคลุ ม ผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต รและของแต ล ะรายวิ ช า ดั ง ปรากฏในเอกสารมคอ.3
(AUN.5-1-03)
3) การจบหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิศวกรรมไฟฟา (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ.
2555) (AUN.5.1-01) ไดกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ตองมี
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ภาษาอั งกฤษสําหรับแผน ข นักศึกษาตองสอบผานการประมวลความรู (Qualifying examination) และเสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได ตลอดจนมีผลงานวิทยานิพนธ
หรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองมีการเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) จํานวนไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือ ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จํานวนไมนอยกวา 1 เรื่อง
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and communicated to students
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรูของผูเรียนที่ถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาตาง ๆ ซึ่งแผนการสอนจะ
มีการระบุผลการเรียนรูที่คาดวาจะไดรับในแตละรายวิชา มีการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู สัดสวน
การใหคะแนน คาถวงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคลองและครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตรและของแตละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสารมคอ.3 (AUN.5.1-03) ในหมวดที่ 4 เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู
ของนั ก ศึ ก ษาของแต ล ะวิ ช าซึ่ ง มี ก ารกํ า หนดกลยุ ท ธ ใ นการสอนและวิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ บรรลุ ผ ลการเรี ย นรู ไ ว
ที่ผูสอนจะมีการจัดทําและสงภาควิชากอนเปดเรียนทุกภาคการศึกษา และแจงกับผูเรียนในสัปดาหแรกของการเรียน
การสอนในแตละวิชา สําหรับเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของแตละรายวิชาจะแตกตางกัน แตครอบคลุมผลการ
เรียนรูที่กําหนดไวทั้ง 5 ดาน จึงสงผลใหตองใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เชน การใหคะแนนการเขาชั้น
เรียนและการสงงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทํางานที่มอบหมาย การนําเสนอขอมูล เปนตน อยางไรก็ตาม
ทุกรายวิชา ผูสอนจะคํานึงถึงความถูกตองในการประเมินผลเพื่อใหสะทอนผลการเรียนรูในแตละวิชา และการวัดผล
การศึ ก ษาเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2552 โ ดยใช ร ะบบการ ประเ มิ น ผลและการส งเกรดแบ บออนไลน ท างเว็ บไซต
https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยผูสอนสามารถเลือกไดวาใชวิธีการตัดเกรดในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่ประกอบดวย การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ การตัดเกรดแบบอิงกลุม และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ-อิงกลุม
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรจะกําหนดใหผูสอนดําเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่
ระบุในรายละเอียดของแตละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชาจะระบุไวในเอกสาร
มคอ.5 (AUN.5.3-01) โดยผูสอนตองรวบรวมคะแนนเพื่ อ ทํา การตัดเกรดในระบบสารสนเทศของมหาวิ ทยาลั ย
เพื่ อเป นการประเมินผลการเรี ยนของนั กศึ กษาในแตละรายวิชาที่เว็ บไซต https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/
Login.aspx โ ดย ร ะบ บ นี้ นั กศึ ก ษ า สา มา ร ถดู ผล กา รเรี ย น ในแ ต ล ะ ภ า คก า ร ศึ ก ษ าไ ด ต า ม ร ะย ะเ ว ล า
ที่งานทะเบียนการศึกษากําหนด และกําหนดใหผูเรียนทําการประเมินผูสอนในแตละรายวิชาอีกดวย เพื่อที่ผูสอนและผู
ที่เกี่ยวของทางดานงานวิชาการ จะไดนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป โดยรายละเอียดแสดงในเอกสาร มคอ.5

-315.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทํากิจกรรมการเรียน
การสอนตาง ๆ ในชั้นเรียน และกําหนดใหผูสอนดําเนินการแจงผลของคะแนนสอบใหกับผูเรียนภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นหลักสูตรไดกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยผลของคะแนนและการประเมินที่ไดรับ ผูสอนจะนํามาใชในการปรับปรุง
วิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นผูเรียนสามารถนําผลคะแนนการสอบที่ไดไปใชในการปรับปรุงและ
ท บทว น วิ ธี ก ารเ รี ย นหรื อ การ ป รั บ เป ลี่ ย น พฤติ ก รรม ก า รเรี ยนที่ ผ า นม า ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพิ่ ม ขึ้ น
(AUN.5.4-01) และ (AUN.5.4-02)
5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลั กสูต รครุศ าสตรอุตสาหกรรมมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ า (หลั กสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2555)
(AUN.5.1-01) มีระบบของการใหความเปนธรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยการใหผูเรียนสามารถดําเนินการ
รองเรียนหรือสอบถามในปญหาและประเด็นที่ผูเรียนสงสัยในการเรียนการสอน เชน การวัดและประเมินผลการเรียน
การใหคะแนน การมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน ซึ่งมีการระบุวิธีการดําเนินการดังกลาวไว
อยางชัดเจนใน มคอ.2 หมวดที่ 7 ขอ 5การอุทธรณผลการประเมิน โดยผูเรียนสามารถดําเนินการจัดทําคํารองผาน
ระบบของอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา รองคณบดีฝายวิชาการ คณบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ อธิการบดี
ตามลําดับ โดยมีการคํานึงถึงการไมใหมีผลกระทบที่มตี อ ผูเรียนเปนสําคัญหรือไมใหผูที่เกี่ยวของมีผลประโยชนทับซอน
กัน ในการดําเนินการเพื่อแกปญหาดังกลาว ระบบการจัดการศึกษาดานวิชาการของสวนงานจะมีการพิจารณาเปน
กรณี ๆ เชน การดําเนินขั้นตอนตามประเด็นที่รองขอ การจัดประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อแกปญหาดังกลาว การแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและแกปญหาอยางเปนระบบ 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







-32รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5.1
AUN.5.3
AUN.5.4

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.2.2-02 เอกสาร มคอ.5
AUN.5.4-01 ประเมินการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560
AUN.5.4-02 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน

-33AUN.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 เพื่อรองรับและตอบสนองความตองการ
ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใชแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ป (ประจําปงบประมาณ 2560-2564)
ของคณะ (AUN.6.1-01) โดยในปการศึกษา 2560 บุคลากรที่รองรับกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีดังนี้
1.) บุคลากรสายวิชาการ ที่เปนอาจารยประจํามีจํานวน 14 คน อาจารยพิเศษ จํานวน 2 คน รวมทั้งหมด 16 คน
2.) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจํานวนทั้งหมด 7 คน
ภาควิช าไดมีก ารดํา เนิน งานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิ ชาการและสายสนั บสนุ นวิ ช าการ ที่ ป ระกอบดว ย
สมรรถนะอัตรากําลัง ความตองการในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร กําหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ในโครงการหรื อกิจ กรรมตา งๆ สุดทา ยมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห และสรุ ปผล เพื่ อนํ าไปเป นตั วบงชี้ ของ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว
ตาราง AUN.6-1 จํานวนอาจารยจําแนกตามปการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก
ประเภท

ปการศึกษา 2556
ช

ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม

1
4
3
2
10

ญ
-

N

ปการศึกษา 2557

FTES

ป.เอก

-

1
4
3
2
10

ช

N

%

1
4
3
2
10

100
100
100
-

100
100

1
4
3
2
10

ญ
-

N

ปการศึกษา 2558

FTES

ป.เอก

-

1
4
3
2
10

%

1
4
3
2
10

100
100
100

ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม

ช

ญ

N

FTES

1
5
5
2
2
15

-

1
5
5
3
2
16

-

1
-

1

1
4
3
2
10

-

100
100

ปการศึกษา 2559
ประเภท

ช

N

ญ
-

N

FTES

ป.เอก

-

1
4
3
2
10

N

%

1
4
3
2
10

100
100
100

ปการศึกษา 2560
ป.เอก
N

%

1
5
5
3
2
16

100
100
100
100
100
100

ช

ญ

N

FTES

1
5
6
1
2
15

-

1
5
6
2
2
16

-

1
-

1

ป.เอก
N

%

1
5
4
2
1
16

100
100
66.66
100
50
-

-

100
100

-346.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality
of education, research and service
ภาควิชาไดมีการวางแผนและกําหนดภาระงาน (AUN.6.2-01) ของบุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน การทําวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดหลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย เพื่อรองรับ กับการ
บริหารหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนั้น
เมื่อพิจารณาถึงภาระงานโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการที่มีปจจุบันพบวามีจํานวนเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสําหรับดานการทํางานวิจัยและบริการวิชาการ พบวามีผลงานที่ไดดําเนินการ
และตีพิมพเผยแพรเปนจํานวนมากและมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง (AUN.6.7)
ตาราง AUN.6.2-01 สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษา
ปการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
หมายเหตุ

FTEsของบุคลากรสาย
วิชาการ*

FTES ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

สัดสวนบุคลากรสายวิชาการ
ตอ FTES ของนักศึกษา**

59.50
56.83
1 : 5.68
65.00
85.46
1 : 8.55
64.84
56.92
1 : 5.69
318.67***
327.08**
1 : 7.11
344.00
418.11
1: 7.60
รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารยกลุม งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กองแผนงานสํานักงานอธิการบดี
*ภาระงานสอนของจํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
**ปรับคา FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนระดับปริญญาตรีแลว โดย FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี x 2 = FTES

ระดับปริญญาตรี
***การปรับคาจานวนชั่วโมงสอนระดับสูงกวาปริญญาตรีเปนระดับปริญญาตรี ใชเกณฑมาตรฐานจานวนชั่วโมงสอน

ตอสัปดาหระดับปริญญาตรี = 10 ชั่วโมงตอสัปดาห และระดับสูงกวาปริญญาตรี = 6 ชั่วโมงตอสัปดาห

ตาราง AUN.6.2-02 สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษา
ปการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
หมายเหตุ
ระดับปริญญาตรี

FTES*

อาจารย : FTES
ผลตาง
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 1
แบบที่ 2
476.13
381.13
95.00
7.11
10.03
-2.92
434.33
411.17
23.16
8.69
8.57
0.12
401.34
315.16
86.18
7.72
8.52
-0.80
327.08
309.58
17.50
7.11
9.11
-2.00
418.11
359.37
58.74
7.60
10.89
-3.29
รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารยกลุม งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กองแผนงานสํานักงานอธิการบดี
*ปรับคา FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนระดับปริญญาตรีแลว โดย FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี x 2 = FTES
ผลตาง

-356.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
ภาควิชาจึงไดมีการพัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากรของภาควิชาไดศึกษาตออยางตอเนื่อง และจัดใหมีการ
สรรหาบุคลากรใหมเพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุการทํางาน อยางไรก็ตามการบริหารหลักสูตรการศึกษาระดับสูง
ตองคํานึงถึงความหลากหลายขององคความรูที่แตกตางกันและประสบการณของผูสอนเปนสําคัญดังนั้นภาควิชาจึงได
เชิญบุคลากรที่เกษียณอายุท่ีมีประสบการณสูงและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ สกอ. กําหนด และตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมาเปนสวนสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนควบคูไปกับบุคลากรปจจุบันของภาควิชา สําหรับการ
รับสมัครบุคลากรสายวิชาการใหม จะมีการประกาศและสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบทั้งทางเว็บไซตของ
คณะ และของมหาวิทยาลัย ชองทางของสื่อสาธารณะตางๆ ซึ่งภาควิชาครุศาสตรไฟฟาจะดําเนินการคัดเลือกและคัด
สรรบุคลากรใหมตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล (AUN.6.3-01) และตามมติของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีการกําหนดคุณสมบัติตามที่ภาควิชาตองการ จากนั้น
จัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย (AUN.6.3-02) ดําเนินการรับสมัครตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอบวัดคุณสมบัติ
โดยการสัมภาษณ ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ และประกาศผลการรับสมัคร (AUN.6.3-03) ตลอดจนการทํา
สัญญาจางและประเมินผลการทดลองการการปฏิบัติงานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งขั้นตอนการดําเนินการ
ทั้งหมดจะสื่อสารใหกับผูมสี วนไดสวนเสียไดรับทราบที่โปรงใส เปนธรรม และเชื่อถือได
ตาราง AUN.6.3 การคงอยูของอาจารย
จํานวนอาจารย
จํานวนอาจารยลาออก/
ปการศึกษา
ทั้งหมดตน
เกษียณในระหวาง
ปการศึกษา
ปการศึกษา
2556
9
2557
9
2558
9
2559
16
1
2560
16
-

จํานวนอาจารย
เขาใหมระหวาง
ปการศึกษา
-

จํานวนอาจารย
ทั้งหมดปลายป
การศึกษา
9
9
9
15
16

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การบริ ห ารงานบุค คลของมหาวิ ท ยาลั ย จะมีก ารกํา หนดให แ ต ล ะป ก ารศึ ก ษาจะมี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่เปนพนักงานประจํา จํานวน 2 ครั้งตอป ดวยหลักการตามแบบฟอรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (AUN.6.4-01) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และมีการประกาศใหกับผูมีสวนได
สวนเสียไดเขาใจและรับทราบเพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเลื่อน
เงินเดือน โดยมีองคประกอบการประเมินผลจํานวน 3 ดาน ไดแก
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน
บริหารของแตละบุคคล

-362) การประเมินผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรมและ
ความซื่อสัตย (M) ความมุงมั่นใหเกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเปนทีม (T) จิตสํานึกองคกร (N) และการพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง (B) และ
3) การประเมินตามขอตกลงการปฏิบัติงาน
สําหรับการประเมินผลของบุคลากรสายวิชาการที่รับใหมจะกําหนดใหมีการผานการอบรมทางดานสมรรถนะ
ของการเป น อาจารย ผูส อน และมี ก ารประเมิน ผลการทดลองปฏิ บัติ ง าน จํ า นวน 3 ระยะ ได แ ก ระยะที่ 1
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปแรก ระยะที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ป และระยะที่ 3
การประเมิ น ผลการบรรจุ เ ป น พนั ก งานประจํ า ที่ มี เ กณฑม าตรฐานตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
มหาวิ ทยาลัยกําหนด(AUN.6-4-02) โดยรายละเอียดขอมูลจะมีการชี้แจงและประกาศให กับ ผูมีส วนไดสวนเสียได
รับทราบ
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชาสนับ สนุนใหบุคลากรสายวิชาการเขารวมฝก อบรม สัมมนา และประชุมวิ ช าการ เพื่อนํามาใชเปน
ประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน การทํ าวิ จัย การบริการวิ ช าการ ตลอดจน
พัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตาราง AUN.6.5 ตัวอยางการเขารวมฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ (AUN.6.5)
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

หัวขอ/เรื่อง

วันเวลา / สถานที่อบรม

1

ผศ.พิสุทธิ์ จันทรชัยชนะกุล

2

รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล

3

ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา

4

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว

โครงการอบรมสําหรับผูบริหาร หลักสูตร
กฎหมายปกครองและการดําเนินการทาง
วินัย รุนที่ 1
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษา เรื่อง การจัดทําแผนการดําเนินงาน
สงเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ การ
พัฒนากลไลการรับรองประสบการณการ
เรียนรูของระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพ
โครงการบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคการสําหรับบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านดาน
บริหารงานบุคคล
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษา เรื่อง การจัดทําแผนการดําเนินงาน
สงเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เขารวมประชุมวิชาการ AWAP2018

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หองประชุม
เบญจรัตน อาคารนวมิทรราชินี มจพ.
วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561
ณ บานอัมพวา รีสอรท แอนด สปา
จ.สมุทรสงคราม
วันศุกรท่ี 22 มิถุนายน 2561
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หองการเดน
1 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูลี่พารค
วันที่ 20 เมษายน 2561
เวลา 09.00-16.00 น. ณ หองประชุมชั้น
9 สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561
ณ บานอัมพวา รีสอรท แอนด สปา
จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2561
ณ โรงแรม AVANI Pattaya Resort &
Spa เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

-376.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมี การมอบรางวัลใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเดนในแตละป โดยใช หลักการเกณฑการคัดเลือก
และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแกผูท่ีไดรับ
คัดเลือกที่ไดประพฤติเปนแบบอยางที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสรางประโยชนแกมหาวิทยาลัยและหนวยงาน สมควร
ไดรับการยกยองสรรเสริญ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิ บัติงานตอไป อยางไรก็ตาม ปการศึกษา 2560ไมมี
บุคลากรสายวิชาการที่ไดรับรางวัลดังกลาว
สําหรับบุคลากรที่ทํางานวิจัยและมีการนําเสนอหรือตีพิมพเผยเพื่อการแพรผลงานวิจัย ทางสวนงานมีการให
การสนับสนุนการตีพิมพและเผยแพรบทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณใหแกผูเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ โดยใชประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายไดที่ไดมีการกําหนดหลักเณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียน
บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตามประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ในสวนของภาควิชาครุศาสตร
ไฟฟามีการสนับสนุนเปนทุนอุดหนุนเพื่อการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑการให
ทุ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การไปเสนอผลงานวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ตามประกาศของคณะครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรม (AUN.6.6-03)
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภาควิ ชาครุ ศาสตร ไฟฟา มี การสนับ สนุ นและสงเสริมใหบุคลากรสายวิช าการทํางานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณคาเพื่อนําไปเปนประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการนําไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอน บูรณากับการใหบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอสังคม ปการศึกษา 2560 บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 28
บทความ (AUN.6.7)
ตาราง AUN.6.7 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร
ปการศึกษา
ประเภทการเผยแพร
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
2556
2557
2558
2559
2560

2
3
9
8
7

21
3
8
5
21

รวม
23
6
17
13
28

จํานวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพรตอบุคลากร
สายวิชาการ
2.55
0.67
1.89
0.81
1.75

-38การประเมินตนเอง
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









รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.6-1 AUN.6-1-01 แผนพัฒนาบุคลากร_2560
AUN.6-2 AUN.6.2-01 ภาระงานสอนและคาตอบแทน
AUN.6.2-02 รายชื่อบุคลากรประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2560
AUN.6-3 AUN.6.3-01 ขอบังคับ-การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย_ฉบับ 1-9
AUN.6.3-02 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
AUN.6-4 AUN.6.4 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
AUN.6-5 AUN.6.5 ตัวอยางการเขารวมฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
AUN.6-6 AUN.6.6-01 การเสนอชื่อผูปฏิบัติงานดีเดน ป 2560
AUN.6.6-02 หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ (ฉบับ 1-3)
AUN.6.6-03 หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
AUN.6-7 AUN.6.7 ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 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
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งบุคลากรทุกคนของภาควิชาจะทําหนาที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ใหแกทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาได ยึดหลักแผนพัฒนาบุคลากรของทาง
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (AUN.6.1) ในการดําเนินงาน ซึ่งอยูในแผนฉบับเดียวกับแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของบุคลากรโดยยึดหลักตามวิสัยทัศนของ
งานบุคลากรที่วา “พัฒนาคน สงเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล”
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําโดยกําหนดตามความคาดหวังดานสมรรถนะของบุคลากรที่สวนงานตองการ
จากนั้นกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กําหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และแปลงกลยุทธไปสูการ
จัดทําแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ สุดทายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะหและสรุปผล เพื่อนําไปเปน
ตัวบ งชี้ ของความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว นอกจากนั้ น แผนพั ฒนาบุ คลากรสาย
สนั บสนุนประกอบด วยอัตรากําลัง ความตองการในการอบรม/พั ฒนาบุคลากร และแผนพั ฒนาบุ คคล เช นเดี ยวกั บ
แผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ
ภาควิชาจัดอัตรากําลังที่มีหนาที่แตกตางกันเพื่อรองรับและตอบสนองความตองการของนักศึกษาและบุคลากรสาย
วิชาการ ดังตาราง AUN.7-1และ AUN.7-2
ตาราง AUN.7-1จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
สายงาน
บุคลากรหองปฏิบัตกิ าร
บุคลากรสารสนเทศ
บุคลากรสายบริหารจัดการ
บุคลากรสายบริการนักศึกษา

ปการศึกษา2556
ตรี
โท
2
1
3
1
รวม
6
1

ปการศึกษา 2557
ตรี
โท
1
1
1
4
1
6
2

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559
ตรี
โท
ตรี
โท
2
1
1
1
1
3
4
1
1
6
1
6
2

ปการศึกษา 2560
ตรี
โท
2
1
2
2
1
5
3

ตารางAUN.7-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นางศิรริ กั ษ เขมาภิรกั ษ

ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

2

นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร

นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาโท

3

นางสาวกรปารมี ณ บางชาง

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท

4

นางสุคนธ ศรีปุตตะรักษ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี

หนาที่
สารบรรณ, การรับเขานักศึกษาปริญญาโทและ
เอก, งานหลักสูตร
งานพัสดุ-ครุภัณฑ, เบิกจายเงินโปรเจค, ยืม-คืน
อุปกรณประกอบการเรียนการสอน
ตารางสอน, ตารางสอบ, ออกหนังสือรับรองทาง
ราชการ, และใหคําปรึกษากับนักศึกษา
การเงิน, การฝกงานของนักศึกษาปริญญาตรี,
ดูแลกองทุนอาจารยไพศาล
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5

ชื่อ – นามสกุล
นายนุกูล บุญทับ

ตําแหนง
วิศวกรไฟฟา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

6

นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

7

นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

8

นายสมบูณ เชื้อเพชร*

พนักงานบริการ

ปริญญาตรี

หนาที่
เบิกจายอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนของ
หนวยไฟฟากําลัง
งานแผน, โครงการตาง ๆ, กิจการนักศึกษา, งาน
ประกันคุณภาพ
เบิกจายอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนของ
หนวยอิเล็กทรอนิกส
เบิกจายอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนของ
หนวยการศึกษา

หมายเหตุ *สังกัดสํานักงานคณบดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
แตละครั้งที่ภาควิชาครุศาสตรไฟฟาตองการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเกาที่ลาออก
หรือเกษียณอายุ จะมีการกํา หนดคุณสมบัติของผูส มัครและภาระงานที่ตองการอยางชัดเจนซึ่งจะยึ ดหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด แลวประกาศรับสมัครงานทั้งเว็บไซตของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และมหาวิทยาลัย
www.kmutnb.ac.th ที่เมนูขาวสมัครงาน เมื่อไดรับบุคลากรใหมเรียบรอยแลว หัวหนาภาควิชาจะมีการมอบหมาย
งานแกบุคลากรสายสนับสนุนตามภาระงานที่ไดประกาศรับสมัครและเกลี่ยภาระงานตามความสามารถ
 ระเบียบขอบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-01)
 ระเบียบขอบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-02)
ตัวอยางใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-03)
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การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวในขอ AUN.7.3 จะมีผลตอการเลื่อนตําแหนงและการขึ้นเงินเดือนของ
บุคลากรสายสนับ สนุนที่บ รรจุเปนพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยเรียบรอยแลว โดยบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นทุ ก คนจะถู ก
ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตนจากหัวหนาภาควิชา และจะเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะใหผูมีอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เปนผูลงนามในการงานใหเลื่อนตําแหนงหรือการขึ้นเงินเดือน
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิ บัติงานของบุ คลากรสายสนับสนุนทุกตําแหน งจะมี การกํ า หนดเพื่ อ ให พัฒ นา หรือ
ปรับปรุงผู ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานใหทํางานอยางมีประสิทธิผล โดยจั ดใหมีการประเมินโดยใช หลักการและ
แบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ซึ่งมีองคประกอบการประเมิน 2 ดาน ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย (M)
ความมุงมั่นใหเกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเปนทีม (T) จิตสํานึกองคกร (N) และการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
(B)
กรณีพนักงานพิเศษใชแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานพิเศษ ซึ่งมีองคประกอบ
การประเมิน 3 ดาน ไดแก
1) ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย

-422) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทานใดอยูในเกณฑตองปรับปรุงติดตอกันสองครั้ง และทาง
ภาควิชาไดมีการใหโอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแลว แตผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไมดีขึ้น ทาง
ภาควิชาอาจจะพิจารณาใหออกจากงานโดยถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลง ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของ
ทางคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงผลสั มฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึงการรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณของเจาหนาที่ (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และ AUN.7.3-03)
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรไดใชกระบวนการของคณะที่มีการสํารวจความตองการในการ
อบรมของสายสนับสนุนวาตองการพัฒนาตนเองทางดานใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ที่หนวยงานอื่นสงเรื่อง
ผานทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเขาอบรมตาม
โครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชนในภาระหนาที่ของแตละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหนาภาควิชาพิจารณาเห็นสมควรให
บุคลากรสายสนั บ สนุ นไดรั บ การพัฒนา เพื่ อที่ บุ คลากรจะได เพิ่ม พูนความรู ความสามารถและนํ า ความรู ที่ ไดม า
พัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปการศึกษา 2560 มีบุคลากรเขารับการอบรมทั้งสิ้น 5 คน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน และพนักงานพิเศษ 3
คน โดยแตละการอบรมจะเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับภาระงานที่ไดรับมอบหมายหรือเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองทําอยูเปนประจํา
เพื่อพัฒนาความรูของตนเองและนําความรูที่ไดมาพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (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

2

นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร

วันเวลา / สถานที่อบรม
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.

โครงการเสริมสรางการใหบริการอยาง
ยั่งยืน “การบริการที่เปนเลิศ”

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

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.
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ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานจากผูเกษียณอายุราชการ
โครงการบริหารจัดการดวยหลักธรรมภิบาล
พนักงานพิเศษ
3 นางสาวกรปารมี ณ บางชาง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการ
4 นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี เรียนการสอนในโลกยุคดิจิทลั

โครงการเสริมสรางการใหบริการอยางยั่งยืน
“การบริการทีเ่ ปนเลิศ”
5

นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในโลกยุคดิจิทลั

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 อาคารนวมิทรราชินี มจพ.
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.

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลใหแกบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเดนในแตละป โดยใชหลักการเกณฑ
การคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
แกผู ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กที่ ได ป ระพฤติ เ ป นแบบอย า งที่ดี เสีย สละ และอุ ทิศตนสร า งประโยชน แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย และ
หน วยงาน สมควรไดรั บการยกยองสรรเสริญ เพื่อ เปน ขวัญ และกําลั งใจในการปฏิ บัติ งานต อไป อยา งไรก็ตาม ป
การศึกษา 2560ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับรางวัลดังกลาว
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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.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
AUN.7-2 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 AUN.7.3-01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7.3-02 แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.7.3-03 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.7-4 AUN.7.4 สรุปการเขาอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7-5 AUN.6.6-01 หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน
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ผลการดําเนินงาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published,
and up-to-date
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)ไดมีการ
กําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเขาศึกษาตอในแตละปการศึกษาตามที่ระบุไวใน มคอ. 2 หมวดที่ 3
แผนการรับนักศึกษาและผู สํา เร็จ การศึกษาในชว งระยะเวลา 5 ป (AUN.8.1-01) และ (AUN.8.1-02)และทาง
บัณฑิตศึ ก ษาจะทํา หนาที่เ ป ด รับ สมัครนักศึกษาใหมเข า ศึก ษาต อในมหาวิ ท ยาลั ย โดยดํ าเนิ นการจั ดทํ าระเบี ย บ
การรับสมัครนักศึกษาใหมและประชาสัมพันธทางเว็บไซต http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx
ซึ่งผูสนใจเขาศึกษาตอสามารถตรวจสอบขาวสารการรับสมัครนักศึกษาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยผูมีสวนไดสวน
เสียสามารถรั บ ทราบข อ มูลและขา วสารที่ป ระกาศและที่มีก ารประชาสัม พั นธ สํา หรั บข อ มู ล ที่ เพิ่ มเติ มและมีการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและตามที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองการ
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟา ศึกษา (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ได
กําหนดกฏเกณฑ คุณสมบัติผูสมัคร และวิธีการรับสมัครตามที่ถูกระบุในเอกสารหลักสูตรมคอ.2 หมวดที่ 3 ขอ 2.2
เรื่อง คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอ (AUN.8.1-01) และ (AUN.8.1-02) โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทําระเบียบการรับ
สมั ครบนเว็ บ ไซตข องบัณ ฑิต ศึก ษาดํา เนินการรั บ สมั ครนักศึกษาใหม และจั ดสอบวั ดคุ ณสมบั ติ ด ว ยวิ ธีก ารสอบ
สัมภาษณโดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการสอบเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา โดยใชเกณฑการประเมินผล
สอดคลอ งกั บ ผลการเรีย นรูที่ค าดหวัง(Expected Learning Outcomes) ของหลั กสู ต รและที่ กํา หนดโดย
คณะกรรมการที่ ถู กแต งตั้ งมาจากมหาวิ ท ยาลัย ที่ป ระกอบด วยอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสู ตรและผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ท๋ี
เกี่ยวของโดยขอมูลแลรายละเอียดในการรับสมัครนักศึกษาใหมท้ังหมดจะมีการเผยแพรสูสาธารณะทุกชองทางและ
ตามความเหมาะสม
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีระบบ
การติดตามความกาวหนาของผูเรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผูเรียนผานทางระบบสารสนเทศเพื่องาน
ทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp และ ทางเว็บไซตของภาควิชาตลอดจนการ
ติดตามการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ผานทาง e-mail, Line และ Facebook อีกทั้งมีการมอบหมายใหมีระบบของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาประจําหอง อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการ

-46ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใชชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง (AUN.8.3-01)
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการการจัดสัมมนาประจําประดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแนะนําระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
นักศึกษาไดนําเสนอผลงานความกาวหนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและมีการระดมความคิดเห็นสําหรับ
นํามาใชกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและอาจารยของภาควิชานอกจากนี้ทางหลักสูตร ภาควิชา มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ไดมีการ
จัดกิจกรรมเสริมใหลักสูตรเปนจํานวนมาก ไดแก การไหวครู การปฐมนิเทศนบัณฑิตใหม การปจฉิมนิเทศน การเขา
รวมการประชุมทางวิชาการ การบรรยายผลงานวิจัย การจัดฝกอบรม การฟงบรรยายพิเศษ การประกวดงานวิจัย
ดีเดน เปนตน เพื่อที่จะสงเสริมใหบัณฑิตนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการทําวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญในความเปนอยูที่ดีของนักศึกษาดวยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาดวยการ
บริการตรวจสุขภาพประจําปใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีหองพยาบาลเพื่อทําการรักษาและจายยา
เบื้องตนที่มีแพทยประจําทําหนาที่ตรวจสุขภาพในแตละวันซึ่งนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ
แพทยเวรเขาตรวจไดที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html สําหรับหองน้ําและบริเวณที่จัดการ
เรียนการสอนในแตละอาคารไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะดวยพนักงานทําความสะอาดของแตละอาคารและมีการ
ทํา ประกัน อุ บั ติ เหตุ ให แ กนั ก ศึก ษาทุ กชั้น ปโ ดยคุมครองเมื่อ ประสบอุ บัติ เ หตุ จ นได รั บ บาดเจ็ บ และเสี ยชี วิ ตอ า น
รายละเอียดไดที่ http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
ภาควิชาไดจัดหองเรียน หองทําวิจัย และหองปฏิบัติการตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาของ
หลักสูตรโดยคํานึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการทํา
วิจัยของนักศึ กษาในหลักสูตร อีกทั้งมีการจั ดกิจ กรรมส ง เสริ มการศึกษาของนั กศึก ษาในโครงการการจั ด สัม มนา
ประจําประดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเขาในระบบ และระเบียบของการศึกษา และการสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางนักศึกษาในแตละชั้นปและกับคณาจารยของภาควิชา
ตาราง AUN.8.1 ขอมูลการรับเขานักศึกษาในหลักสูตร (MTE+S-MTE+G-MTE= จํานวนรวม)
ปการศึกษา
จํานวนผูสมัคร
จํานวนที่ประกาศรับ
จํานวนผูมีสิทธิ
จํานวน
เขาศึกษา
ที่ลงทะเบียน
1/2555
79
40 + 40 + 68 = 148
5+5+68 = 78
5+5+68 = 78

-471/2556
67
40 + 40 + 31 = 111 6 + 28 + 31 = 65 6 + 28 + 28 = 62
1/2557
30
40 + 40 + 0 = 80
10 + 17 + 0 = 27 10 + 17 + 0 = 27
1/2558
4
40 + 0 + 0 = 40
2+0+0=2
2+0+0=2
2/2558*
4
4
4
4
1/2559
43
40 + 40 + 25 = 105 6 + 12 + 25 = 43 6 + 12 + 24 = 42
1/2560 **
2/2560 **
*โครงการความรวมมมือกับ Dawai (พมา)
** ปการศึกษา 2560 ภาควิชาไมไดเปดรับนักศึกษาใหม เนื่องจากอยูในระหวางการปรับปรุงหลักสูตรจึงไมสามารถ
ดําเนินการเปดรับสมัครนักศึกษาได
ตาราง AUN.8.2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
ปการศึกษา

นักศึกษา
ป 1

2555
2556
2557
2558
2559
2560

1
13
57
27
2
37
0

ป 2
2
75
50
26
6
41
0

1
36
59
58
15
4
37

ตกคาง
2
29
71
53
26
2
37

1
6
7
7
9
4

รวม
2
13
6
5
8
0

1
55
123
85
24
50
41

2
117
127
79
37
51
37
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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

8.2
8.3
8.4

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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8.5

คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
The physical, social and psychological environment is
conducive for education and research as well as personal
well-being
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7



รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.8.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.8.3
AUN.8.3-01 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2560

-49AUN.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 หองประลองและปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการ
ทําวิจัยใหแกทุกหลักสูตร ดังนี้
1) อาคาร 52 มีหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการและห องสําหรับนักศึกษาทําโครงงานรวมทั้งสิ้น
จํานวน 11 หองดังนี้หองเรียน 501, 502, 503, 508, 417หองประลองและปฏิบัติการและหองวิจัย 401,
402, 407, 408, 416 และ417
2) อาคาร 44มีหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการและหองสําหรับทําวิจัยรวมทั้งสิ้นจํานวน 13 หองที่
ประกอบดวยหอง 403, 404 ,501, 504, 505, 507, 508, 601, 603 และ 611
นอกจากนั้นแตละหองจะมีเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการเรียนการสอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เปนตน มากกวานั้นคณะยังมีหองเรียนรวมสมัยใหมสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หองประชุมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการบรรยาย การฝกอบรม
และการประชุมวิชาการ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรสามารถใชงานรวมกันได
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหาวิ ทยาลัย มีห อสมุ ดกลางที่นั กศึก ษาของหลั กสู ตรสามารถไปค น คว า หนั ง สื อ ตํ ารา และวารสาร ซึ่ ง
หอสมุ ดกลางมีการสั่งซื้อหนังสือใหม ๆ เขาทุกปตามคํา ขอของนักศึกษาและอาจารยในมหาวิ ทยาลั ยนอกจากนั้ น
นักศึกษาสามารถใชงานหองโสตทัศนูปกรณ และใชงานหองรวมเพื่อการติว หรือทํางานเปนกลุมดวยการจองหอง
ออนไลนไดผานทางเว็บ ไซตของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th เวลาเปดทําการของหอสมุดกลาง
ไดแก
- ภาคการศึกษาปกติวันจันทร-วันศุกรเวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร เวลา 09.00-18.00 น.
- ภาคฤดูรอนวันจันทร-วันศุกรเวลา 08.00-16.00 น.
นอกจากนั้น เว็ บไซตของหอสมุดกลางมีฐานขอ มูลที่เป นแหลงคน คว าใหนัก ศึกษาสื บคนและดาวนโ หลด
เอกสารตาง ๆ ไดจาก เมนู Online Database ฐานขอมูล อาทิเชน Elsevier e-Books Collection, ACM Digital
Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เปนตน และเมนู สืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับ เต็ม TDC ซึ่งจะเข าเว็บไซต
http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่อสืบคนเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย รวบรวม
จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ

-509.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
ภาควิ ชาได มีก ารจั ดซื้อเครื่องมือและอุป กรณเ ปนจํานวนมากสํา หรั บใชในการจั ดการเรียนการสอน เช น
เครื่องมือวัดและเครื่องมือกําเนิดสัญญาณสําหรับงานวิจัยขั้นสูง ที่ประกอบดวย ดิจิตอลออสโลสโคปความถี่ 100 MHz
และเครื่องกําเนิดสัญญาณฟงชันเจนเนอเรเตอรใหนักศึกษาสามารถใชงานรวมกันในการเรียนการสอนและการวิจัย
นอกจากนั้น สํา หรับ วั ส ดุ และอุป กรณเ ฉพาะทางด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า ภาควิ ช าได มีก ารจั ดสรรให นัก ศึ ก ษาไดฝ ก
ปฏิบัติงานที่เพียงพอตอการใชในการเรียนการสอนและการทําวิจัย
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support
education and research
ภาควิชาไดติดตั้ งอิน เตอรเน็ตไรสายเพิ่ม เติม ใหครอบคลุมทุกชั้นทั้ง 2 อาคารที่มีการจัดการเรียนการสอนใหแก
นักศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา ผาน Wireless network connectionชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ดวยการติดตั้ง
Wireless Access Point เพิ่มเติม 14 จุด ขณะที่มหาวิทยาลัยไดพัฒนาความสามารถในการเขาถึงอินเตอรเน็ตไรสาย
ดวยการติดตั้งใหครอบคลุมทุกสวนของมหาวิทยาลัยผาน Wireless network connection ชื่อ @KMUTNB-WIFI ซึ่ง
นักศึกษาสามารถเขาใชงานดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานที่มหาวิทยาลัยแจงไวตั้งแตเขาศึกษา
นอกจากนี้หลักสูตรมีเว็บไซต e-learning ที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา ไดแก te.kmutnb.ac.th/wbi/,
te.bopp.go.thและ www.edu.kmutnb.ac.th
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะและภาควิชาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งภาควิชา
มี การปรั บ ปรุ งห อ งเรี ย นให มีความทั นสมั ย เพื่อ ส งเสริมและกระตุนการเรี ย นรู ข องนั กศึ กษาในหลั ก สู ตร สํ า หรั บ
สุ ข อนามั ย ของนั ก ศึก ษานั้น มหาวิท ยาลัย ได มีบ ริ ก ารตรวจสุ ขภาพประจํ า ป ฟรี ใ ห แ ก นัก ศึ ก ษาที่ แ จ ง ความจํ า นง
ตลอดจนมีหองพยาบาลเพื่อทําการรักษาและจายยาเบื้องตน และมีแพทยเวรเขาตรวจในแตละวัน ซึ่งสามารถดูขอมูล
ไดที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html และมหาวิทยาลัยไดทําประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาทุกชั้นป
ซึ่ ง คุ ม ค ร อ ง เ มื่ อ ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ จ น ไ ด รั บ บ า ด เ จ็ บ แ ล ะ เ สี ย ชี วิ ต ส า ม า ร ถ ดู ข อ มู ล ไ ด ที่
www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx สําหรับหองน้ําและบริเวณที่จั ดการเรี ยนการสอนในแต ละอาคาร
ไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะดวยพนักงานทําความสะอาดของแตละอาคาร
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร44 อาทิเชน กลองวงจรปด บันไดฉุกเฉิน ระบบแจงไฟไหม ระบบ
สปริงเกอร และถังดับเพลิงเปนตน ขณะที่อาคาร 52 มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาทิเชนตูเก็บสายดับเพลิง
พรอมอุปกรณชุด (Fire hose Rack) กลองวงจรปด และบันไดขึ้นลง 3 ดานที่สามารถใชเปนทางฉุกเฉินได เปนตน
นอกจากนั้น อาคารของคณะไดถูกออกแบบใหมีทางลาดบริเวณทางขึ้นดานหนาอาคาร 44 และทางขึ้นดานขางของ
อาคาร 52
บริ เ วณศาลยี ร าฟ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแก ผู มี ค วามต อ งการพิ เ ศษในการเข า ถึ ง ส ว น
ตาง ๆ ของคณะ
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-52AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
ผลการดําเนินงาน
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)ไดถูก
ออกแบบและพัฒนาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหหลักสูตรสะทอนการเปนบัณฑิต “คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน”
ตามอั ต ลั ก ษณ ข องภาควิ ช าและสอดคล อ งกั บ คณะที่ ต อ งการผลิ ต ครู ช า ง (อาจารย ใ นมหาวิ ท ยาลั ย )
จึงสงผลใหหลักสูตรสามารถสรางบัณฑิตที่เปนครูที่สามารถถายทอดและเขาใจทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาเพื่อสอน
ในสถานศึกษาและสถานประกอบการได ดังนั้น ขอมูลที่สําคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และศิษยเกา (AUN.1.3-02, AUN.10.1-01)
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปดรับฟงความคิดเห็นจาก
อาจารย ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ในการกําหนดสมรรถนะที่ตองการของหลักสูตร ทักษะความรูของผลการเรียนรูที่
คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาของหลักสูตรเปนบัณฑิตที่มี
ความรู ทักษะ และเจตคติตามที่หลักสูตรคาดหวัง นอกจากนั้นหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (AUN.10.1-01) มีการปรับปรุงใหทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ทุก ๆ 5 ป ซึ่งไปเปนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามีการกํากับการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตาม
ตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํา เนิ น งานเพื่ อ การประกั น คุณ ภาพหลัก สู ต รและการเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ต าม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ข อ 7 ตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งาน 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
หลักสูตรมีการกําหนดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไวในเอกสาร
หลักสูตร มคอ.2 และมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา ซึ่งผูสอน
จะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรูในเอกสาร มคอ.3 และหลักจากสิ้นสุดการเรียน
การสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรูในเอกสาร มคอ. 5 หลังจากนั้น หลักสูตรจะมี
การจัดทําเอกสาร มคอ.7 (AUN.1.3-02) เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบปการศึกษา โดยมีการทวน
สอบและการประเมินหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษาในหมวดที่ 7 ขอ 1 การประเมินรายวิชาที่
เปดสอนในปที่รายงาน ในหมวดที่ 7 ขอ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน ในหมวดที่ 8 ขอ 1 ขอคิดเห็นหรือสาระ
ที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับ
การเสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ขอ 2 การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 9 ขอ 1

-53ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา ในหมวดที่ 9 ขอ 2 ขอเสนอในการพัฒนา
หลักสูตร และในหมวดที่ 9 ขอ 3 แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษาถัดไปซึ่งผลที่ไดจะนําไปใชในการพัฒนาและ
ปรับปรุงในการจัดการศึกษาในปตอไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปน
การจัดการเรียนการสอนในระดับสูง นักศึกษาสวนใหญเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาดังนั้นงานวิจัยสวนใหญจึง
มุงเนนการทําวิ จัยในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดฝกอบรม ดังนั้นผลงานวิจัยจึง
สามารถนําไปใชประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนั้น
พบวาผูสอนมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแงแนวคิดการทํางานวิจัย วิธีการทํา
วิจัย และกระบวนการในการทํา วิจัย เขาไปในทุ กรายวิชารายวิ ชาที่มีความเชื่อมโยงกั น เช นรายวิ ช าการสัม มนา
วิทยานิพนธ รายวิชาทางดานการศึกษา และรายวิชาทางดานวิศวกรรม ในลักษณะของการบูรณาการความรูเขาไป
ภายในเนื้ อหารายวิ ช า การค น ควา เนื้อ หาใหมๆ การจั ดทํ า รายงานและนํ า เสนองาน การยกตั ว อย า ง และการ
แลกเปลี่ยนความรูเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหมๆ ใหกับนักศึกษา
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ปการศึกษา 2560 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
กระบวนการใหบริการของสวนงาน (AUN.10.5) นักศึกษาทุกหลักสูตรของภาควิชาครุศาสตรไฟฟาจํานวน 129 คน
โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของคณะฯ ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คือ 3.62 SD 0.885 แสดงวาความพึง
พอใจของนักศึกษาอยูในระดับมาก 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) หนังสื อ/ตํา รา/วารสาร/สื่อ สิ่งพิ มพ แหลง ขอมูล คน ควา ของห องสมุ ดมหาวิ ทยาลั ยมี จํ านวนเพี ย งพอ
ทันสมัย เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 3.70 SD 1.018)
อยางไรก็ตาม แบบสอบถามนี้ยังครอบคลุมดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่สงเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา
(คาเฉลี่ย 3.70SD 0.846) ดานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.82SD 0.775) และดาน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.75SD 0.833) ซึ่งคาเฉลี่ยความพึง
พอใจโดยภาพรวมในทุกดาน คือ 3.72SD 0.830 แสดงวาความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมาก
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and enhancement
ภาควิชารับฟงผลการปอนกลับขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม ไดแก
− นั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น : จากการสํ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการให บ ริ ก ารสิ่ ง สนั บ สนุ น และ
สภาพแวดลอ มการเรี ยนรู (AUN.10.5) การประเมิน การจั ดการเรี ย นและกระบวนการสอนในแตล ะ
รายวิชา (AUN.10.6)
− ศิษยเกา : การสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต (AUN.10.1-01)
− คณาจารย : จากการสัมมนาภาควิชาฯ การประชุมภาควิชา
− ผูใชบัณฑิต : จากการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต (AUN.11.5-01)
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








-55รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.10.1 AUN.1.3-02 สรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแกไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
AUN.10.1-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา2559
AUN.10.2 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.10.3 AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.10.4 AUN.10.5 AUN.10.5 สรุ ปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มี ตอกระบวนการให บริ การของส วนงาน
ประจําปการศึกษา 2560
AUN.10.6 AUN.10.5 สรุป ผลประเมินความพึ งพอใจของนักศึกษาที่ มีตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน
ประจําปการศึกษา 2560
AUN.10.6 ผลการประเมินการเรียนการสอน 2/2560
AUN.10.1-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา 2559
AUN.11.5-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2559

-56AUN.11 ผลผลิต (Output)
ผลการดําเนินงาน
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการ
จัดทําเอกสาร มคอ. 7 (AUN.1.3-01) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เปนประจําทุก
ปการศึกษา ซึ่งจะมีการติดตามอัตราการสอบผานและการลาออกกลางคันของนักศึกษา ในหมวดที่ 2 ขอ 4 จํานวน
และรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป โดยขอมูลดังกลาวหลักสูตรจะนํามา
พิจารณาเพื่อการติดตามและปรับปรุงใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปไดอยางมีประสิทธิ ภาพตอไป
ตาราง AUN.11.1 การสําเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร
ป
การศึกษา

จํานวนรับ
ในรุน

2556
2557
2558
2/2558
2559
2560

62
27
2
4*
42
-

จํานวนนักศึกษาทีจ่ บ
ภายในระยะเวลา
< 2 ป
2 ป
> 2 ป
73
49
8
18
7
34
5

ป 1
-

จํานวนนักศึกษาที่พนสภาพ
ลาออก หรือตกออก ในชั้นปที่
ป 2
ป 3
ป 4 เปนตนไป
-

*โครงการความรวมมมือกับ Dawai (พมา)
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการ
จัดทําเอกสาร มคอ. 7 (AUN.1.3-01) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เปนประจําทุก
ปก ารศึ กษา ซึ่งจะมีการติดตามขอมูล การบริห ารหลั ก สูตรดั งปรากฏในขอ ข อ 5 อั ตราการเปลี่ ยนแปลงจํ า นวน
นักศึกษาในแตละปการศึกษา และขอ 6 ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา โดยขอมูล
ดั งกลา วหลักสูตรจะนํ ามาพิ จ ารณาเพื่ อการติ ดตามและปรับ ปรุ งใหการบริ ห ารจั ดการหลั กสู ต รเป นไปได อยา งมี
ประสิทธิภาพตอไป
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
กองแผนงาน มจพ. ไดติดตามภาวะการหางานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา เปนประจําทุกปในชวงรับ
พระราชทานปริญญาบัตรโดยปการศึกษา 2559 ไดติดตามผลบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 9 เดือน แลวจัดทําเปน

-57รายงานใหทุกหลักสูตรสามารถดาวนโหลดไปใชประโยชนไดที่สวนของผลงานกลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
http://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/index?dep_id=5&port_type_id=1
การติดตามภาวะการไดงานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา และการติดตามความพึงพอใจนายจางตอ
บัณฑิต มจพ. ไดถูกจัดทําเปนรายงานใหหลักสูตรนําไปใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไปโดยขอมูล
ดั ง กล า วจะปรากฏในระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย (www.planning.kmutnb.ac.th/information.htm)
โดยมหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารดํ า เนิ น การสํ า รวจภาวะได ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจนายจ า งในช ว งรั บ
พระราชทานปริญญาบัตรเปนประจําทุกป ที่ไดมีการสอบถามเกี่ยวกับประเภทงานที่ทํา การใชเวลาในการหางานทํา
ระดับการนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทํา เงินเดือนที่ไดรับ และความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชา และการ
ติดตามความพึงพอใจนายจางตอบัณฑิตที่จบใหม โดยหนวยงานของนายจางเปนทั้งหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน สําหรับขอมูลในรายงานความพึงพอใจของนายจางจะมีการสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจนายจาง
ตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ดาน ที่จําแนกตามระดับการศึกษา หนวยงาน กลุมนายจาง และกลุมสาขาวิชา ระดับ
ความพึ ง พอใจของนายจ า งต อบั ณ ฑิต ในดา นความสอดคล อ งกั บ เอกลั ก ษณ แ ละอั ต ลั ก ษณ ข อง มจพ. ตลอดจน
ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย ที่หลักสูตรสามารถนําขอมูลมาใชพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพและรองรับกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางเหมาะสม (AUN.11.3)
ตาราง AUN.11.3 การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา หลังสําเร็จการศึกษา 9 เดือน
จํานวน

มีงานทํา

มีงานทําและศึกษาตอ

ไมมีงานทํา

ศึกษาตอ

ปการศึกษา

ผูสําเร็จ
การศึกษา

ผูกรอก
แบบสํารวจ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

2556
2557
2558
2559

75
57
25
3

69
53
23
3

66
51
19
2

95.65
96.23
82.60
66.66

1
-

1.45
-

2
4
1

2.90
17.39
33.33

2
-

3.77
-

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)ได
กําหนดใหนักศึกษาพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีมาตรฐานผลการ
เรียนรูคาดหวั ง (Learning Outcomes) ของหลักสูตร ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนในปการศึกษา 2559
หลักสูตรไดกําหนดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ จํานวนมาก เชน การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติและนานาชาติ การจัดฝก อบรม การสํา รวจความพึงพอใจในการจั ดการเรี ยนการสอน การพัฒนาและ
ออกแบบนวั ต กรรมสมั ย ใหม เปน ตน โดยผลของการดําเนิ นกิจ กรรมดา นงานวิ จั ยต า งๆ นั กศึ กษาสามารถนํา ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานวิจัยในระดับสูงขึ้นไดอยางมีคุณภาพ และสามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพและเผยแพร
ใหเปนที่ยอมรับในสังคมตอไป
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หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไดมีการ
ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ได แ ก ความพึ งพอใจของนายจ างต อ บั ณ ฑิ ต มจพ.
(AUN.11.5-01) การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน (AUN.11.5-02) เปนตน
หลักสูตรมีการนําผลการประเมินความพึงพอในในดานตางๆ มาปรับปรุงและพัฒนา ไดแก การปรังปรุงหลักสูตร
ในรอบทุก ๆ 5 ป การพัฒนาวิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
การกําหนดทิศทางของงานวิจัย เพื่อใหผูเรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามที่กําหนดของหลักสูตร
ตาราง AUN.11.5-01 ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต ระดับ
ปริญญาโทของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ป
การศึกษา

คุณธรรม

X

4.25
4.33
4.60
4.26

2555
2556
2557
2558

ความรู

SD
0.651
0.598
0.397
0.501

คุณลักษณะของบัณฑิต
ปญญา
ความสัมพันธ

X

4.15
4.38
4.47
4.27

SD
0.602
0.428
0.424
0.460

X

4.18
4.29
4.44
4.09

SD
0.747
0.510
0.451
0.534

X

4.20
4.25
4.54
4.29

SD
0.614
0.467
0.412
0.488

วิเคราะห

X

รวม

SD

N

SD

X

4.18 0.538 4.20 0.575
4.13 0.450 4.28 0.451
4.44 0.459 4.51 0.390
3.94 0.478 4.17 0.423

13
26
25
33

ตาราง AUN.11.5-02 สรุปความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดานหลักสูตร การสอน การทํา
วิทยานิพนธ/สารนิพนธปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ (Project) ปการศึกษา 2559
ปการศึกษา
2559

นักศึกษา

N

MTE
MTE
G-MTE

1
1
1

หลักสูตร
SD
X
4.00
4.00
5.00
-

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
การสอน
ปริญญานิพนธ
SD
SD
X
X
3.44
3.57
5.00
5.00
5.00
5.00
-

รวม

X
3.64
5.00
5.00

SD
-

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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ผลผลิต (Output)

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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