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ค าน า 

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ที่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  

ดังนั้นภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      
พระนครเหนือ  จึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. และใช้
เกณฑ์ประเมินในระดับหลักสูตรของ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)  โดย
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับนี้ได้แสดงผลการประเมินตามเกณฑ์ของ AUN-QA ที่มุ่งเน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่พิจารณา Expected Learning Outcome (ELO) เป็นสําคัญโดยมีเกณฑ์การประเมิน
เป็นแบบ 7 ระดับ ซึ่งผลการประเมินที่ได้สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถใช้เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
และใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือได้ประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน มีตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์  
AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 เกณฑ์ (AUN.1 - AUN.11) สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินการ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา   
5. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)   
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   
8. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
9. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา   
11. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   
12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี *  

*ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

 
การดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดําเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน ครบทุกข้อ  
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 



จ 
 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)        
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)        
AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 

Content) 
       

AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)        
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)        
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)        
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)        
AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and 

Support) 
       

AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and 
Infrastructure) 

       

AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)        
AUN.11 ผลผลิต (Output)        

ภาพรวม 3 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสตูร 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย    :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 
ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering Education 
ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา) 
ชื่อย่อ (ไทย)   :  ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Doctor of Philosophy (Electrical Engineering Education) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  Ph.D. (Electrical Engineering Education) 
 

2. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ( ) หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่  1 พ.ศ. 2559 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 
 เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

 
3. รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน 

1. รศ.ดร.สมศักดิ์   อรรคทิมากูล 
2. ผศ.ดร.ชัยยพล   ธงชัยสุรัชต์กูล 
3. รศ.ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท์ 

 
4. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นส่วนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เดิมมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512  
ภายใต้ชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ  
ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาเขตพระนครเหนือ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปี 
พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517  จึงได้ยกฐานะเป็นส่วนงานระดับคณะ  โดยใช้
ชื่อว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2512–2517 เป็นช่วงระยะเวลาที่คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน เพ่ือผลิตครูช่างในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า โครงการ
ความช่วยเหลือดังกล่าวได้เน้นทางด้านการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญ 
ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็น
หลักสูตร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศไทย  และต่อมาในระหว่างปี  พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันได้ขยาย
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โครงการความช่วยเหลือแก่คณะเพ่ิมขึ้น ด้วยการช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า อีกด้วย    
 ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส่วนของสํานักงานคณบดี 
ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจํานวน 6 ภาควิชา 
ได้แก่ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ 
นั้น  คณะได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร 
และยังได้จัดการเรียนการสอนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกด้วย 

สําหรับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ที่เรียกว่า แผนกวิธีไฟฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 
2514 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้สังกัดในคณะ  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และด้วยความช่วยเหลือจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
จึงเป็นภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ให้ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือผลิต
ครูช่างที่เน้นการสอนทางทฤษฎีที่เรียกว่า ครูทฤษฎีไฟฟ้า (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปัจจุบันนี้ 

ปรัชญา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ คือ “พัฒนาคน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  

ปณิธาน :  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี เพ่ือการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทําได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้านการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําเพื่อรับใช้สังคม 

 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล 

 พันธกิจ :  
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม   
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี 
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา 
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

วัตถุประสงค์ : 
1. ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม  

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่มีความพร้อมทาง 

ด้านการเรียนการสอนและการจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
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2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผู้บริหารอาชีวศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม  ให้เป็นผู้นําในด้านความคิด การค้นคว้าและวิจัย 

3. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และงานธุรกิจด้านช่าง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ 

4. บริการทางวิชาการด้านวิชาประยุกต์ต่างๆ  ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา          การ
จัดการเรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และให้แก่ชุมชน
ตามความต้องการของท้องถิ่น 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  ที่มุ่งเน้น 

การปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดี 

อัตลักษณ์ :   บัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น  

เอกลักษณ์ :  ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

5.1 ปรัชญา 
     เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยชั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 
5.2 ความสําคัญ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน
และการศึกษา เพ่ือมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความลึกซึ้งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ จะมีส่วนสําคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ 

5.3 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การวิจัยและพัฒนาขั้นสูง ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพ่ือให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 

3. การประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาของประเทศไทย 

4. การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ 
วินัย และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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5.4  จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร จํานวน  51 หน่วยกิต   
5.5  รปูแบบของหลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี  

    - แบบ 1.1   รวมตลอดหลักสูตร  51  หน่วยกิต 
        หมวดวิชาบังคับ 

  วิทยานิพนธ์ 51       หน่วยกิต 
  วิชาสัมมนา*     2       หน่วยกิต 

  - แบบ 2.1  รวมตลอดหลักสูตร  51  หน่วยกิต 
      หมวดวิชาบังคับ 48      หน่วยกิต 
    วิชาบังคับการศึกษา   6    หน่วยกิต 
    วิชาบังคับทางเทคนิค  6    หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์       36   หน่วยกิต 
    วิชาสัมมนา*   2    หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก   3       หน่วยกิต 
 * รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษา  

5.6  ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
5.7  การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้ดี 
5.8  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์ประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. นักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 
3. นักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 
4. วิทยากรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

5.9  ข้อมูลศิษย์เก่าและผลงาน 
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ทํางานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่  สจล. 

มจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุวรรณภูมิ ธัญบุรี ล้านนา และศรีวิชัย มหาวิยาลัยราชภัฏ และ
ผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ 

5.10  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ทั้งภายในประเทศไทย ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับสูงเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า และต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนการทําวิจัยร่วมกันทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ
เยอรมน ี
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สว่นที่ 2 
การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดนโยบาย และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และได้ประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง สําหรับการควบคุมกํากับมาตรฐานในปัจจุบันจะกําหนดให้มีการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 และท่ีปรับปรุง
เพ่ิมเติม โดยกําหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้เกณฑ์มาตรฐานจํานวน 11 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินการ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา   
5. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)   
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ 

  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   
8. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
9. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา   
11. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   
12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี *  

   * ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
การประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ทีก่ําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วยเกณฑ์การ
ประเมินจํานวน 11 ข้อ ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 11 ข้อ 

สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร 
( ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
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ส่วนที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 
การประเมินคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร เป็นการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร มีเกณฑ์การประเมิน จํานวน 11 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 
คะแนน ค าอธิบาย 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, 
evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the 
QA practice shows little or poor results. 

3 In adequate but Minor Improvement Will Make it Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is 
needed to fully meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that 
they have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has been fulfil 
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected.  

5 Better than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has 
been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive 
improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. 
Evidences support that it has been effectively implemented.  Performance of the QA practice 
shows very good results and positive improvement tread. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world- class 
practices in the field.  Evidences support that it has been innovatively implemented. 
Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement trends. 
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AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

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

vision and mission of the university 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) และในปี พ.ศ. 2554 ได้ดําเนินการปรับปรุงเป็น
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตราฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 (AUN.1-1-01) และในปี พ.ศ. 2559 ได้ดําเนินการปรับปรุงอีกครั้งเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.1-01) และ (AUN.1-1-02) โดยได้
พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชา (AUN.1-1-03) ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับ
ของคณะ (AUN.1-1-04)  และของมหาวิทยาลัย (AUN.1-1-05) ที่ระบุไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของคณะ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์
งานวิจัย  ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล 

พันธกิจของคณะ :  
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม   
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี 
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา 
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย : พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 
ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จึงได้

กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไว้ใน
มคอ. 1 หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม ไฟฟ้าศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  การวิจัยและพัฒนา
ขั้นสูงด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพ่ือให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา และการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาของประเทศไทย 
ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ วินัย 
และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-1-01%20การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบTQF.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-1-02%20แบบรายงานหลักสูตร.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-1-03%20เว็บไซต์ภาควิชา.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-1-04%20เว็บไซต์คณะ.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-1-05%20เว็บไซต์มหาวิทยาลัย.pdf
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วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 2 ที่มีทั้งทักษะความรู้เฉพาะทาง  
และทักษะความรู้ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2) ด้านความรู้  
3) ด้านทักษะทางปัญญา  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  
5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. และใช้เกณฑ์ประเมินในระดับหลักสูตรของ 
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)  ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  จําได้มีการดําเนินการปรังปรุงให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรขึ้นโดยการอ้างอิงและเทียบเคียงจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น (AUN.1-02) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.1  

ตารางที่ 1.1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ข้อที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

ผลการเรียนรู้
ทักษะความรูท้ั่วไป 

(Subject 
Generic 

Outcomes) 

ผลการเรียนรู้ทักษะ
ความรู้เฉพาะทาง 

(Subject 
Specific 

Outcomes) 

1 มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ   
2 มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   
3 ศึกษา ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
4 จัดการและบริหารงานในสาขาวิชาชีพได้   
5 มีทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลได้   
6 ทํางานเป็นทีมและปรับตัวอยู่ในสังคมได้   
7 ออกแบบ และวิเคราะห์ระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า   

8 ให้คําปรึกษาและแก้ปัญหาระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า   

9 ใช้งานเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้   

10 พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้ 

  

11 ถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้   

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-02%20การวิเคาระห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.pdf
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ข้อที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

ผลการเรียนรู้
ทักษะความรูท้ั่วไป 

(Subject 
Generic 

Outcomes) 

ผลการเรียนรู้ทักษะ
ความรู้เฉพาะทาง 

(Subject 
Specific 

Outcomes) 

12 วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพได้ 

  

 
สําหรับการเปรียบเทียบระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้  (Learning Outcomes) ของหลักสูตรได้ดําเนินการจัดทําขึ้นโดยการอ้างอิงและ
เทียบเคียงโดยผู้รับผิดชอบของหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังตารางที่ 1.2 
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ตารางท่ี 1.2 การเปรียบเทียบระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตร 

รายวิชา 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELO) 

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

1. คุณธรรม จริยธรรม             

2. ความรู ้             

3. ทักษะทางปัญญา             

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้  
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 

            

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

transferable) learning outcomes 
การดําเนินการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.1-01)  ดําเนินการโดยการ
อ้างอิงจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรที่พบว่าผลการเรียนรู้ดังกล่าวจะมีทั้งส่วน
ของทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic) โดยหลักสูตรได้
ดําเนินการกระจายผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (AUN.1-02) ดังแสดงในตารางที่ 1.3 

ตารางท่ี 1.3 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject 
generic) จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELO) 

Subject generic Subject specific 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
11 12 

020237000  การวิเคราะห์การสอนขั้นสูงด้านเทคโนโลยไีฟฟ้า             

020237001  การวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า             

020237002  นวัตกรรมทางการศกึษาสมัยใหมด่้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

            

020237100 วิทยานิพนธ์                     

020237101 วิทยานิพนธ์                     

020237102 สัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1             

020237103 สัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2             

020237300 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดยคอมพิวเตอร ์             
020237301 การหาค่าเหมาะที่สดุของระบบไฟฟ้ากําลัง             
020237302  โครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ             

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-02%20การวิเคาระห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.pdf
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELO) 

Subject generic Subject specific 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
11 12 

020237303  ระบบการจัดการพลังงาน             
020237304 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงและแสงอาทิตย ์             

020237305 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลัง             

020237400 ระบบควบคุมอัจฉรยิะ             
020237401 การออกแบบแบบจําลองและการจําลองระบบ             
020237402 เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม             
020237403 วิศวกรรมหุ่นยนต์ขัน้สูง             

020237404 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมระบบควบคมุ             

020237500  คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการประมวลผลภาพ
ดิจิทัล 

            

020237501 วงจรแปลงผันโดยใช้วิธีสวิตซ์กําลังขั้นสูง             
020237502  ระบบฝังตัวขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน             

020237503 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง             

020237504 การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง             

020237505 วงจรรวมแบบแอนาลอกและผสมสญัญาณ             
020237506 หัวข้อข้ันสูงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์             

020237600 การสื่อสารไร้สายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม่             
020237601 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับวศิวกรรมโทรคมนาคม             
020237602  เทคนิคการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า             
020237603 การวิเคราะห์สายอากาศ             

020237604 การวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟและวงจรขยาย             

020237605 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม             

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) (AUN.1-01) จะถูกดําเนินการโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน 
2) นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตร 
3) เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการท่ีดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร 
4) ตัวแทนขององค์กรวิชาชีพครู 
5) ตัวแทนขององค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม 
6) ตัวแทนของศิษย์เก่า 
7) ตัวแทนของหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
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การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการนําข้อมูลจากรายงานผลใน มคอ.7 ของการจัดการเรียนการสอน
ในปีที่ผ่านมา (AUN.1-3-01) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การจัดให้มีการประชุมโดยคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร (AUN.1-3-02) เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร การดําเนินการวิพากษ์/ประเมินหลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (AUN.1-3-03) ซึ่งจะได้รายละเอียดของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ในเอกสาร มคอ. 2  ที่รวมถึงการ
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ที่ ให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพของ
บัณฑิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

การประเมินตนเอง 

1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of the 
university 

       

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

       

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

       

 Overall        
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.1-1 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2 
AUN.1-02 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
AUN.1-1-01 บันทึกข้อความ การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
AUN.1-1-02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
AUN.1-1-03 เว็บไซต์ภาควิชา http://www.te.kmutnb.ac.th/    
AUN.1-1-04 เว็บไซต์คณะ http://www.fte.kmutnb.ac.th/mission.php  
AUN.1-1-05 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.kmutnb.ac.th/philosophy.php  

AUN.1-2 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2 
AUN.1-02 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

AUN.1-3 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2 
AUN.1-3-01 มคอ.7 
AUN.1-3-02 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
AUN.1-3-03 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-3-01%20มคอ.7.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-3-02%20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-3-03%20ผลการประเมินหลักสูตร.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-02%20การวิเคาระห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-1-01%20การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบTQF.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-1-02%20แบบรายงานหลักสูตร.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-1-03%20เว็บไซต์ภาควิชา.pdf
http://www.te.kmutnb.ac.th/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-1-04%20เว็บไซต์คณะ.pdf
http://www.fte.kmutnb.ac.th/mission.php
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-1-05%20เว็บไซต์มหาวิทยาลัย.pdf
https://www.kmutnb.ac.th/philosophy.php
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-02%20การวิเคาระห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-3-01%20มคอ.7.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-3-02%20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN1/AUN.1-3-03%20สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.pdf
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AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ได้ถูก
พัฒนาและปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) (AUN.2-1-01) และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (AUN.2-1-02) ได้รับรู้และเป็นการ
ดําเนินการที่ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ที่กําหนดให้ดําเนินการทุก ๆ 5 ปี 
โดยมีการแก้ไข (Up-to-date) โดยผู้ที่รับผิดชอบและผู้สอนในหลักสูตรและถูกแก้ไขตามความต้องการของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และรองรับกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ของหลักสูตร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
1) การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ. 
2) การปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อให้มีคุณสมบัติที่สูงขึ้น 
3) การปรับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานสากล 
4) การปรับรายวิชาหมวดวิชาบังคับการศึกษา หมวดวิชาบังคับการศึกษา หมวดวิชาบังคับทาง

เทคนิค และหมวดวิชาเลือก ให้มีจํานวนรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียทีก่ําหนดใหม้ีรายวิชาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
ได้กําหนดโครงสร้าง (AUN.2-1-01) ที่ประกอบด้วยศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่เป็นวิชาด้านการศึกษา ด้านเทคนิค 
รายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกัน ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้และการทํางานวิจัย ทีจ่ะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) ตามหลักสูตรที่กําหนด 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
เนื้อหาและคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.2-1-01) ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงโดยผู้สอนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้มีความ
ทันสมัยและรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร นอกจากนั้นหลักสูตรได้มีการปรับปรุงข้อมูลที่สําคัญต่างๆ เช่น 
การปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาให้ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย เป็นต้น  

สําหรับในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจะมีการดําเนินการชี้แจงและแนะนําข้อมูล
ของแต่ละรายวิชาไปยังผู้เรียนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการสอนแต่ละภาคการศึกษาผ่านเอกสารของ มคอ.3 
(AUN.2-2-01) ที่มีการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการสอน การกําหนดแผนการสอน 
วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้สอนต้องจัดทําเอกสาร มคอ. 5 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-1-02%20โครงร่างหลักสูตร.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
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(AUN.2-2-02) เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา สําหรับที่ผู้สอนสามารถนําข้อมูลที่ได้
ไปดําเนินการปรับปรุงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลในรายวิชาดังกล่าวให้ มี
คุณภาพเพ่ิมมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to     
the stakeholders 
ข้อมูลของหลักสูตรจะถูกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง  ๆได้แก่  
1) เว็บไซต์ภาควิชา www.te.kmutnb.ac.th 
2) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp 
3) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 
สําหรับข้อมูลแต่ละรายวิชาของหลักสูตร จะถูกกําหนดให้ผู้สอนแนะนําและสื่อสารให้แก่ผู้เรียนรับทราบใน

สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนผ่านเอกสารที่มีรายละเอียดหัวข้อครอบคลุม มคอ. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-2-02%20มคอ.5.pdf
http://www.te.kmutnb.ac.th/
http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
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การประเมินตนเอง 
 

2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date 
       

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

       

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

       

 Overall        
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.2-1 AUN.2-1-01 หลักสูตร มคอ.2 
AUN.2-1-02 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

AUN.2-2 AUN.2-2-01 เอกสาร มคอ.3 
AUN.2-2-02 เอกสาร มคอ.5 

AUN.2-3 AUN.2-1-01 หลักสูตร มคอ.2 
AUN.2-1-02 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 
AUN.2-3-01 แผ่นพับ 
AUN.2-3-02 Facebook KMUTNB_DTE (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา) 
AUN.2-3-03 เว็บไซต์ของภาควิชา www.te.kmutnb.ac.th   
AUN.2-3-04 เว็บไซต์ของคณะ http://www.fte.kmutnb.ac.th/  
AUN.2-3-05 เว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษา http://www.grad.kmutnb.ac.th/  

 
  

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-1-02%20โครงร่างหลักสูตร.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-2-01%20มคอ.3.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-2-02%20มคอ.5.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-1-02%20โครงร่างหลักสูตร.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-3-01%20แผ่นพับ.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-3-02%20facebook-DTE.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-3-03%20เว็บไซต์ภาควิชา.pdf
http://www.te.kmutnb.ac.th/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-3-04%20เว็บไซต์คณะ.pdf
http://www.fte.kmutnb.ac.th/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN2/AUN.2-3-05%20เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย.pdf
http://www.grad.kmutnb.ac.th/
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AUN.3 โครงสรา้งและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 

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

learning outcomes 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ถูก

พัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานใน
ตําแหน่ง อาจารย์ประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 
นักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา วิทยากรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และอาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ที่สอดคล้องกับอาชีพดังกล่าว ซึ่ง
โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีจํานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรทั้งหมด 51 หน่วยกิต (AUN.3-1) ที่แบ่งออกเป็น 2 แบบ ที่มีรายละเอียดโครงสร้าง
หลักสูตรดังนี้ 
  แบบ 1.1 
   หมวดวิชาบังคับ 
   วิทยานิพนธ์      51       หนว่ยกิต 
   วิชาสัมมนา*          2       หนว่ยกิต 
   รวมตลอดหลักสูตร   51            หน่วยกิต 
  แบบ 2.1  
   หมวดวิชาบังคับ    48       หนว่ยกิต 
   วิชาบังคับการศึกษา    6         หนว่ยกิต 
   วิชาบังคับทางเทคนิค    6        หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์        36       หน่วยกิต 
   วิชาสัมมนา*     2        หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก     3            หน่วยกิต 
   * รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษา ให้ผลการประเมินเป็น S/U 

3.2  The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้มีการ

กระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic) (AUN.3-2) ที่
สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ที่ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 2 ใน 5 ด้าน (AUN.3-1)  ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN3/AUN.3-1%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN3/AUN.3-2%20การวิเคาระห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN3/AUN.3-1%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
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ตารางที่ 3.1 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic)  

                   จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELO) 

Subject generic Subject specific 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
11 12 

020237000  การวิเคราะห์การสอนขั้นสูงด้านเทคโนโลยไีฟฟ้า             

020237001  การวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า             

020237002  นวัตกรรมทางการศึกษาสมยัใหมด่้านวศิวกรรมไฟฟ้า             

020237100 วิทยานิพนธ์                     

020237101 วิทยานิพนธ์                     

020237102  สัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1             

020237103 สัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2             

020237300 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดยคอมพิวเตอร ์             
020237301 การหาค่าเหมาะที่สดุของระบบไฟฟ้ากําลัง             
020237302  โครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ             
020237303  ระบบการจัดการพลังงาน             
020237304 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงและแสงอาทิตย ์             

020237305 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลัง             

020237400 ระบบควบคุมอัจฉรยิะ             
020237401 การออกแบบแบบจําลองและการจําลองระบบ             
020237402 เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม             
020237403 วิศวกรรมหุ่นยนต์ขัน้สูง             

020237404 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมระบบควบคมุ             

020237500  คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการประมวลผลภาพดิจิทัล             
020237501 วงจรแปลงผันโดยใช้วิธีสวิตซ์กําลังขั้นสูง             
020237502  ระบบฝังตัวขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน             

020237503 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง             

020237504 การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง             

020237505 วงจรรวมแบบแอนาลอกและผสมสญัญาณ             
020237506 หัวข้อข้ันสูงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์             

020237600 การสื่อสารไร้สายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม่             
020237601 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับวศิวกรรมโทรคมนาคม             
020237602  เทคนิคการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า             
020237603 การวิเคราะห์สายอากาศ             

020237604 การวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟและวงจรขยาย             

020237605 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม             
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นการจัด

การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการทําวิจัยชั้นสูงทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (AUN.3-1)  ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรจึงได้มีการออกแบบให้ครอบคลุม 
ทั้งทักษะความรู้เฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรู้ทั่วไป ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาของ สกอ. ที่ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้คํานึงถึงระดับการ
เรียนรู้ที่กําหนดโดย Bloom’s Texanomy ที่โครงสร้างของหลักสูตรได้เน้นถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ความรู้ขั้นสูง ได้แก่ การประยุกต์ความรู้และทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์เพ่ือ
แก้ปัญหา การประเมินค่าเพ่ือช่วยในการตัดสินใจและการได้มาซึ่งระบบงานที่ดีที่สุด และการสร้างสรรค์งานที่
สามารถสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา โดยที่ผู้สอนมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจต
คติ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น และถ่ายทอดเป็น ดังรายละเอียดที่กําหนดในรายวิชาการ
วิจัยและพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รายวิชาสัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
 
การประเมินตนเอง 

3 
โครงสรา้งและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
Content) 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

 Overall        
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.3-1 AUN.3-1 หลักสูตร มคอ.2 
AUN.3-2 AUN.3-1 หลักสูตร มคอ.2 

AUN.3-2 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
AUN.3-3 AUN.3-1 หลักสูตร มคอ.2 

  

file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN3/AUN.3-1%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN3/AUN.3-1%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN3/AUN.3-1%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN3/AUN.3-2%20การวิเคาระห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN3/AUN.3-1%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
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AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้กําหนด
ปรัชญาไว้ว่า “มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยชั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา” (AUN.4-1) โดยได้ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและการศึกษา เพ่ือมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความลึกซึ้งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาด้านเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิต
ดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จะมีส่วนสําคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
โครงสร้างของหลักสูตรตามพันธกิจหลักของภาควิชา ของคณะ และของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและเข้าในในทิศทางเดียวกันผ่านช่องทางต่าง  ๆ เช่น เว็บไซต์ 
การประชุม การประเมิน การสัมมนาประจําปี เป็นต้น 

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

หลักสูตรได้กําหนดกลยุทธ์และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของแต่ละรายวิชา ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีพ้ืฐาน
ความพร้อมและความตื่นตัวที่จะศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้เก่าและใหม่เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้งานและใช้ในการแก้ปัญหา มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริงของผู้สอน
และของผู้เรียนที่ทํางานแตกต่างกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกลยุทธ์ของการ
จัดการเรียนการสอนได้ถูกกําหนดไว้ในเอกสาร มคอ. 2 (AUN.4-1) มคอ. 3 (AUN.4-2) ที่ได้มีการสะท้อน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร 
ที่มีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นดังนี้ 

1) การบรรยายเนื้อหาวิชาในห้องเรียน การมอบหมายงาน และการค้นคว้าข้อมูล  
2) การอภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกตแ์ละแก้ปัญหา

ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 
3) การลงมือทํากิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามท่ีมอบหมาย 
4) การจัดทํารายงานและการนําเสนอข้อมูลในชั้นเรียนและในที่ประชุมวิชาการ 
5) การจัดทําบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN4/AUN.4-1%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN4/AUN.4-1%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN4/AUN.4-2%20มคอ.3.pdf
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6) การค้นคว้า การทดลอง และทํางานวิจัยตามสาขาวิชาที่ศึกษา 
7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและนอกห้องเรียน 
8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้ 

ดังนั้นหลักสูตรจะมีการปลูกฝังและฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถนําเสนอหรือสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพ่ือสร้างประสบการณ์ในการทํางาน ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ตามท่ีกําหนดของหลักสูตร 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  เป็น

หลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง การสัมมนา การ
ฝึกอบรม การค้นคว้าและทํางานวิจัย ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟ้าสมัยใหม่ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา การเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้แบบการแก้ไขปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น การส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ได้อย่าง
ตลอดชีวิตอันเป็นผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว (AUN.4-1) 
 
การประเมินตนเอง 

4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders 
       

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

       

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning        
 Overall        

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.4-1 AUN.4-1 หลักสูตร มคอ.2 
AUN.4-2 AUN.4-2 เอกสาร มคอ.3 
AUN.4-3 AUN.4-1 หลักสูตร มคอ.2 

 
  

file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN4/AUN.4-1%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN4/AUN.4-1%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN4/AUN.4-2%20มคอ.3.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN4/AUN.4-1%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
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AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

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

expected learning outcomes 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการประเมิน

ผู้เรียนในขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
1) การรับเข้าศึกษา 

หลักสูตร (AUN.5-01) ใช้ระบบการรับตรงที่กําหนดให้ผู้ที่เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีคุณสมบัติที่จะต้องผ่านการทําวิทยานิพนธ์ไม่ต่ํากว่า 12 
หน่วยกิตของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ/หรือมีผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ และมีประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่ง
อาจารย์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี หรือทํางานเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม  

จากนั้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้างต้น ต้องดําเนินการรับสมัครผ่านระบบการสมัครนักศึกษาใหม่
ของบัณฑิตศึกษา (AUN.5-1-01) และผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีประเด็นการ
พิจารณาที่สําคัญที่รองรับกับการคัดเลือกผู้สมัครที่สามารถได้รับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) ตามที่หลักสูตรกําหนด ได้แก่ คุณสมบัติพ้ืนฐานที่จําเป็นและสอดคล้องกับหลักสูตร ความรู้และ
ทักษะที่จําเป็น ความพร้อมและทัศนคติในการศึกษา บุคลิคภาพ ประสบการณ์และความสามารถในการทํางาน
วิจัย ตลอดจนทิศทางและเป้าหมายในการศึกษาของผู้เรียน เป็นต้น 

2) การวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
หลักสูตร (AUN.5-01) มีการวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ถูกกําหนดในแผนการสอนของ

รายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา ซ่ึงแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้จากแต่ละรายวิชา 
มีการกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน ค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่ง
สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ. 3 
(AUN.5-02) 

3) การจบหลักสูตรการศึกษา 
หลักสูตร (AUN.5-01) ได้กําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะ

สําเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ ผู้เรียนต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3 (จากระบบ 4 
ระดับคะแนน) มีการ  สอบผ่านภาษาอังกฤษ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) และ
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ตลอดจนมีการตีพิมพ์
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทีป่ระกอบด้วย สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องมีการเสนอต่อที่

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN5/AUN.5-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN5/AUN.5-1-01%20ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN5/AUN.5-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN5/AUN.5-02%20มคอ.3.pdf
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ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทีถู่กกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ซ่ึงแผนการสอน
จะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละรายวิชา มีการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สัดส่วนการให้คะแนน ค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ. 3 (AUN.5-02) ในหมวดที่ 4 เรื่องการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของแต่ละวิชา ซึ่งมีการกําหนดกลยุทธ์ในการสอนและวิธีการประเมินเพ่ือ
บรรลุผลการเรียนรู้ไว้ ที่ผู้สอนจะมีการจัดทําและส่งภาควิชาก่อนเปิดเรียนทุกภาคการศึกษา และแจ้งกับผู้เรียนใน
สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนในแต่ละวิชา สําหรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจะ
แตกต่างกัน แต่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน จึงส่งผลให้ต้องใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย เช่น การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทํางานที่
มอบหมาย การนําเสนอข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทุกรายวิชา ผู้สอนจะคํานึงถึงความถูกต้องในการประเมินผล
เพ่ือให้สะท้อนผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และการวัดผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยใช้ระบบการประเมินผลและ
การส่งเกรดแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิยาลัย (AUN.5-03) โดยผู้สอนสามารถเลือกได้ว่าใช้วิธีการตัดเกรดใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์-อิงกลุ่ม 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment 

หลักสูตรจะกําหนดให้ผู้สอนดําเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน ที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้
ตามที่ระบุในรายละเอียดของแต่ละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาจะระบุไว้
ในเอกสาร มคอ. 5 (AUN.5-04) โดยผู้สอนต้องรวบรวมคะแนนเพ่ือทําการตัดเกรดในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาที่เว็บไซต์มหาวิยาลัย (AUN.5-03) 
โดยระบบนี้นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามระยะเวลา ที่งานทะเบียนการศึกษา
กําหนด และกําหนดให้ผู้เรียนทําการประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาอีกด้วย เพ่ือที่ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
งานวิชาการ จะได้นําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลใน
ภาคการศึกษาถัดไป โดยรายละเอียดแสดงในเอกสาร มคอ. 5  

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

เรียนการสอนต่าง ๆ ในชั้นเรียน และกําหนดให้ผู้สอนดําเนินการแจ้งผลของคะแนนสอบให้กับผู้เรียนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย (AUN.5-03)  นอกจากนั้นหลักสูตรได้กําหนดให้
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มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน (AUN.5-05, AUN.5-06) โดยผลของ
คะแนนและการประเมินที่ได้รับ ผู้สอนจะนํามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถนําผลคะแนนการสอบที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและทบทวนวิธีการเรียนหรือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนที่ผ่านมาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
หลักสูตร (AUN.5-01) มีระบบของการให้ความเป็นธรรมในการจัดการเรียนการสอน  โดยการให้ผู้เรียน

สามารถดําเนินการร้องเรียนหรือสอบถามในปัญหาและประเด็นที่ผู้เรียนสงสัยในการเรียนการสอน เช่น การวัดและ
ประเมินผลการเรียน การให้คะแนน การมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งมีการระบุวิธีการ
ดําเนินการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 5 การอุทธรณ์ผลการประเมิน โดยผู้เรียนสามารถ
ดําเนินการจัดทําคําร้องผ่านระบบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ อธิการบดี ตามลําดับ โดยมีการคํานึงถึงการไม่ให้มีผลกระทบที่มีต่อผู้เรียนเป็นสําคัญหรือ
ไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน ในการดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ระบบการจัดการศึกษาด้าน
วิชาการของส่วนงานจะมีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ เช่น การดําเนินขั้นตอนตามประเด็นที่ร้องขอ การจัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นต้น  
 
การประเมินตนเอง 

5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes 
       

5.2 The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit 
and communicated to students 

       

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes 
are used to ensure validity, reliability and fairness of student 
assessment 

       

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

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure        
 Overall        
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รายการเอกสารหลักฐาน 
AUN.5-1 AUN.5-01 หลักสูตร มคอ.2 

AUN.5-02 เอกสาร มคอ.3 
AUN.5-1-01 ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
                 http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ 

AUN.5-2 AUN.5-02 เอกสาร มคอ.3 
AUN.5-03 ระบบการส่งเกรดออนไลน์  
                    https://grade.icit. kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx  

AUN.5-3 AUN.5-03 ระบบการส่งเกรดออนไลน์  
                    https://grade.icit. kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx  
AUN.5-04 เอกสาร มคอ.5  

AUN.5-4 AUN.5-03 ระบบการส่งเกรดออนไลน์  
                    https://grade.icit. kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx  
AUN.5-05 ประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2-2561 
AUN.5-06 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการให้บริการของส่วนงาน    
              ประจําปีการศึกษา 2561 

AUN.5-5 AUN.5-01 หลักสูตร มคอ.2 
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 

ผลการด าเนินงาน  
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 
 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตร เพ่ือรองรับและตอบสนองความ

ต้องการในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใช้แผนระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ของคณะในการ
ดําเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบด้วยสมรรถนะอัตรากําลัง ความ
ต้องการในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กําหนด
เป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพ่ือนําไปเป็นตัวบ่งชี้ของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้  

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service 

ภาควิชาได้มีการวางแผนและกําหนดภาระงาน (AUN.6-2) ของบุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน การทําวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับกับการ
บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาถึงภาระงานโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการที่มีปัจจุบัน พบว่ามีจํานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สําหรับด้านการทํางานวิจัยและบริการวิชาการ พบว่ามีผลงานที่ได้
ดําเนินการ และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจํานวนมากและมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

ภาควิชาจึงได้มีการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาได้ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง และจัดให้มี
การสรรหาบุคลากรใหม่เพ่ือทดแทนอัตราที่เกษียณอายุการทํางาน อย่างไรก็ตามการบริหารหลักสูตรการศึกษา
ระดับสูง ต้องคํานึงถึงความหลากหลายขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันและประสบการณ์ของผู้สอนเป็นสําคัญ ดังนั้น
ภาควิชาจึงได้เชิญบุคลากรที่เกษียณอายุที่มีประสบการณ์สูงและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สกอ. กําหนด และ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มาเป็นส่วนสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับบุคลากรปัจจุบันของ
ภาควิชา สําหรับการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการใหม่ จะมีการประกาศและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของคณะ และของมหาวิทยาลัย ช่องทางของสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้าจะดําเนินการคัดเลือกและคัดสรรบุคลากรใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล (AUN.6-3-01) และตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีการกําหนด
คุณสมบัติตามที่ภาควิชาต้องการ จากนั้นจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย (AUN.6-3-02) ดําเนินการรับสมัคร

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-2%20ภาระงานสอนและค่าตอบแทน.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-3-01%20ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-3-02%20การรับสมัครอาจารย์ใหม่.pdf
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ตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอบวัดคุณสมบัติโดยการสัมภาษณ์ ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ และประกาศผล
การรับสมัคร (AUN.6-3-03) ตลอดจนการทําสัญญาจ้างและประเมินผลการทดลองการการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมดจะสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบที่
โปร่งใส เป็นธรรม และเชื่อถือได้ 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จะมีการกําหนดให้แต่ละปีการศึกษาจะมีการประเมินผล  

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่เป็นพนักงานประจํา จํานวน 2 ครั้งต่อปี  ด้วยหลักการตามแบบฟอร์ม
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (AUN.6-4-01)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และมีการ
ประกาศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจและรับทราบ เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน โดยมีองค์ประกอบการประเมินผลจํานวน 3 ด้าน ได้แก่  

1)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
งานบริหารของแต่ละบุคคล  

2)  การประเมินผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรม
และความซื่อสัตย์ (M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และ
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (B) และ  

3)  การประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน  
สําหรับการประเมินผลของบุคลากรสายวิชาการที่รับใหม่ จะกําหนดให้มีการผ่านการอบรมทางด้าน

สมรรถนะของการเป็นอาจารย์ผู้สอน และมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 
1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแรก ระยะที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ปี และระยะ
ที่ 3 การประเมินผลการบรรจุเป็นพนักงานประจําที่มีเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยรายละเอียดของข้อมูลจะมีการชี้แจงและประกาศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
นอกจากนั้นบุคลากรสายวิชาการ สามารถขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(AUN.6-4-02) เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

ภาควิชาได้มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 
พัฒนาการเรียนการสอน การทําวิจัย และการให้บริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (AUN.6-5)   

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-3-03%20ผลการสอบคัดเลือก.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-4-01%20แบบฟอร์มการประเมินการทำงานของสายวิชาการ.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-4-02%20แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-5%20ตัวอย่างการเข้าอบรมของบุคลากร.pdf
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ที ่   ชื่อ – นามสกลุ หัวข้อ/เร่ือง วันเวลา / สถานที่อบรม ตรี โท เอก EDEEE 

1 ผศ.พิสุทธิ์  จันทร์ชัยชนะกุล โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
เตรียมความพร้อม เพื่อ
ขอรับการรับรองจาก 
Accreditation Board 
for Engineering and 
Technology (ABET) 

วันท่ี 11-12 มกราคม 
2562 เวลา 08.30 – 
17.00 น. ณ ห้องประชุม
สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ช้ัน 9 

    

2 รศ.ดร.มีชัย  โลหะการ     

3 ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์  แพบัว     

4 ศ.ดร.ดนัย  ต.รุ่งเรือง     

5 ผศ.ดร.นําโชค  วัฒนานัย สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 
การบริหารโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์และสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

วันพฤหัสบดีที่ 31 
มกราคม 2562 เวลา 
08.30 - 16.15 น. ณ ห้อง 
Theatre ช้ัน 3 โรงแรม 
DoubleTree by Hilton 
ถนนสุขุมวิท 26 

    

6 รศ.ดร.เมธีพจน์  พัฒนศักดิ ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 6 
International 
Conference on 
Thchnical Education  

วันท่ี 19 – 20 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

    

7 ดร.กฤตยา  ทองผาสุข เข้าร่วมประชุมวิชาการ
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 NCTechEd 11   

วันท่ี 19 – 20 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

    

  เข้าร่วมประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
ครั้งท่ี 11 (EENET2019) 

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริ
เวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

    

  เข้าร่วมอบรมโครงการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง 
พ.ร.บ. น่ารู้ ของคนยุค
ดิจิทัล 4.0  

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 
2562  
เวลา 08.00-12.00 น.  

    

8 ผศ.ดร.กิตติ  เสือแพร เข้าร่วมประชุมวิชาการ
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 NCTechEd 11   

วันท่ี 19 – 20 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

    

9 ดร.ชัยรตัน์ อุปถัมภ์เกื้อกลุ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 NCTechEd 11   

วันท่ี 19 – 20 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
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ที ่   ชื่อ – นามสกลุ หัวข้อ/เร่ือง วันเวลา / สถานที่อบรม ตรี โท เอก EDEEE 

10 ดร.นุชนาฎ  ชุ่มชื่น เข้าร่วมประชุมวิชาการ
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 NCTechEd 11   

วันท่ี 19 – 20 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

    

11 ผศ.สริิชัย  จันทร์นิ่ม เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 
3” 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะครุศาสตร์ ม.ราช
ภัฎสวนสุนันทา  

    

12 รศ.ดร.มนตรี  ศริิปรัชญานันท ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
iEECON2019 

วันท่ี 6-8 มีนาคม 2562  
ณ รีเจนท์ ชะอํา บีท รี
สอร์ท อ.หัวหิน จ.เพชรบรุ ี

    

13 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง เข้าร่วมประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41  

วันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 
2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แก
รนด์ โอเทล แอนด์ คอน
เวนช่ัน เซ็นเตอร์ จ.
อุบลราชธาน ี

    

14 ผศ.ดร.พรวิไล  สุขมาก โครงการอบรม เรื่อง AUN-
QA Implementation 
and Gap Analysis รุ่นที่ 
2  

วันที่ 29-30 มกราคม 2562 
เวลา 09.00-17.00 น. ณ 
ห้องประชุมสาํนักวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช้ัน 9  มจพ. 

    

 
 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มีการเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตรเข้ารับคัดเลือกและได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจําปี 2561 โดยใช้หลักการเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6-6-03) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่ได้
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างมีภาระงานที่เหมาะสม รวมไปถึงการทําวิจัยและทํา
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมาอย่างสม่ําเสมอ ทางภาควิชาเห็นสมควรให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 
เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป  

สําหรับบุคลากรที่ทํางานวิจัยและมีการนําเสนอหรือตีพิมพ์เผยเพ่ือการแพร่ผลงานวิจัย (AUN.6-6-02) 
ทางส่วนงานมีการให้การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณให้แก่ผู้เขียน
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยใช้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการ
เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย (AUN.6-6-01) จากเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้มีการ

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-6-01หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความ.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-6-02หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงาน.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-6-03หลักเกณฑ์การให้รางวัลปฏิบัติงาน.pdf
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กําหนดหลักเณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ตามประกาศคณะ  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในส่วนของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการสนับสนุนเป็นทุนอุดหนุนเพ่ือการไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพ่ือการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ตามประกาศของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการทํางานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณค่าเพ่ือนําไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการนําไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอน บูรณากับการให้บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ปีการศึกษา 2561 บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 10 บทความ (AUN.6-7-01)  
 
ตาราง AUN.6.1 จํานวนอาจารย์จําแนกตามปีการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

N % N % N % 
ศ. 1 - 1 1 100 1 - 1 1 100 1 - 1 1 100 
รศ 3 - 3 3 100 3 - 3 3 100 4 - 4 4 100 
ผศ. 10 - 10 6 60 9 - 9 6 66.67 11 - 11 6 54.55 
อ. 16 4 20 7 35 15 4 19 6 31.58 10 5 15 7 46.67 
อ.พิเศษ 13 5 18 3 16.67 2 5 7 - - 6 4 10 2 20 

รวม 43 9 52 20 38.46 30 9 39 16 41.03 32 9 41 20 48.78 

ประเภท 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

N % N % 
ศ. 2 - 2 2 100 2 - 2 2 100 
รศ 6 - 6 6 100 7 - 7 7 100 
ผศ. 12 - 12 6 50 14 2 16 10 62.5 
อ. 7 6 13 12 92.30 5 4 9 7 77.77 
อ.พิเศษ 11 1 10 2 20 9 1 10 4 40 

รวม 36 7 43 28 65.11 37 7 44 30 68.18 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-7-01%20ตัวอย่างผลงานวิจัยปี%202557-2560.pdf
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ศาสตราจารย์
5%

รองศาสตราจารย์
16%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
36%

อาจารย์
20%

อาจารย์พิเศษ
23%

จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง AUN.6-2.1 สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
FTEs ของบุคลากรสาย

วิชาการ* 
FTES ของนกัศึกษา

บัณฑิตศึกษา 
สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ 
ต่อ FTES ของนักศกึษา** 

2556 65.00 85.46 1 : 8.55 
2557 64.84 56.92 1 : 5.69 
2558 318.67*** 327.08** 1 : 7.11 
2559 344.00*** 418.11** 1 : 7.60 
2560 420.67 357.67 1 : 8.03 

 

หมายเหต ุ รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา  
 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบด ี

 * ภาระงานสอนของจํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
 ** ปรับค่า FTES ระดับสูงกว่าปรญิญาตรี เป็นระดับปรญิญาตรีแล้ว โดย FTES ระดับสูงกว่าปรญิญาตรี x 2 = 
FTES ระดับปริญญาตร ี

 *** การปรับค่าจานวนช่ัวโมงสอนระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นระดับปริญญาตรี ใช้เกณฑ์มาตรฐานจานวนช่ัวโมง
สอนต่อสัปดาห์ ระดับปรญิญาตรี = 10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และระดับสูงกว่าปริญญาตรี = 6 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 
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ตาราง AUN.6-2.2 สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
FTES* 

ผลต่าง 
อาจารย์ : FTES 

ผลต่าง 
แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

2556 434.33 411.17 23.16 8.69 8.57 0.12 
2557 401.34 315.16 86.18 7.72 8.52 -0.80 
2558 327.08 309.58 17.50 7.11 9.11 -2.00 
2559 418.11 359.37 58.74 7.60 10.89 -3.29 
2560 409.59 357.67 51.92 8.03 10.52 -2.49 

หมายเหต ุ รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา  
 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบด ี

 * ปรับค่า FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นระดับปรญิญาตรีแล้ว โดย FTES ระดับสูงกว่าปรญิญาตรี x 2 = 
FTES ระดับปริญญาตร ี

 

ตาราง AUN.6-3  การคงอยู่ของอาจารย์ 

ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดต้น 
ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ลาออก/
เกษียณในระหว่าง 

ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย ์
เข้าใหม่ระหว่าง 

ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 
2556 9 - - 9 
2557 9 - - 9 
2558 9 - - 9 
2559 16 1 - 15 
2560 15 - - 15 
2561 15 - - 15 

ตาราง AUN.6-4 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 

ปีการศึกษา 
ประเภทการเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานวจิัย 

ที่เผยแพร่ต่อบุคลากรสาย
วิชาการ 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

2556 2 21 23 2.55 
2557 3 3 6 0.67 
2558 9 8 17 1.89 
2559 8 5 13 0.81 
2560 7 21 28 1.75 
2561 5 22 27 0.84 
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การประเมินตนเอง 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-

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

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic 
freedom for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 

       

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated        
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified 

and activities are implemented to fulfil them 
       

6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service 

       

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement 

       

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.6-1 AUN.6-1 แผนพัฒนาบุคลากร  
AUN.6-2 AUN.6-2 ภาระงานสอนและค่าตอบแทน 
AUN.6-3 AUN.6-3-01 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

AUN.6-3-02 การรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
AUN.6-3-03 ผลการสอบคัดเลือก 

AUN.6-4 AUN.6-4-01 แบบฟอร์มการประเมินการทํางานของสายวิชาการ 
AUN.6-4-02 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

AUN.6-5 AUN.6-5 ตัวอย่างการเข้าอบรมของบุคลากรสายวิชาการ 
AUN.6-6 AUN.6-6-01 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความ 

AUN.6-6-02 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพ่ือการไปเสนอผลงาน 
AUN.6-6-03 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

AUN.6-7 AUN.6-7-01 ผลงานวิจัย DTE ปี 2561 
 

file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-1%20แผนพัฒนาคณะ.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-2%20ภาระงานสอนและค่าตอบแทน.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-3-01%20ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-3-02%20การรับสมัครอาจารย์ใหม่.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-3-03%20ผลการสอบคัดเลือก.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-4-01%20แบบฟอร์มการประเมินการทำงานของสายวิชาการ.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-4-02%20แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-5%20ตัวอย่างการเข้าอบรมของบุคลากร.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/SAR%202560/ป.เอก/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-6-03หลักเกณฑ์การให้รางวัลปฏิบัติงาน.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/SAR%202560/ป.เอก/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-6-02หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงาน.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-6-01หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความ.pdf
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ผลการด าเนินงาน  
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 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนกําหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทําหน้าที่สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน การทําวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  โดยทางภาควิชาได้ยึดตาม
แผนพัฒนาบุคลากรในระยะ 4 ป (ประจําปงบประมาณ 2556-2559) ของคณะ (AUN.7-1) ในการดําเนินงาน ที่
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยยึดหลักตามวิสัยทัศน์ของ
งานบุคลากรที่ว่า “พัฒนาคน ส่งเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล” โดยแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
จะมีการกําหนดความคาดหวังทางด้านสมรรถนะของบุคลากรที่ส่วนงานต้องการ จากนั้นกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร กําหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ในการดําเนินงาน และมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพ่ือนําไปเป็นตัวบ่งชี้ของความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้ นอกจากนั้นในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประกอบด้วย
อัตรากําลัง ความต้องการในการอบรม/พัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสําคัญ 

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

 
ตาราง AUN.7.1-1จํานวนบคุลากรสายสนับสนุนจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา 

สายงาน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปีการศึกษา2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ตร ี โท ตร ี โท ตร ี โท ตร ี โท ตร ี โท 

บุคลากรห้องปฏบิัติการ 1 1 2 - 1 1 2 - 2 - 

บุคลากรสารสนเทศ 1 - 1 - 1 - - - - - 

บุคลากรสายบริหารจัดการ 4 - 3 - 4 - 1 2 - 2 

บุคลากรสายบริการนกัศึกษา - 1 - 1 - 1 2 1 1 1 

รวม 6 2 6 1 6 2 5 3 3 3 

 
 
 
 

AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-1%20แผนพัฒนา_2560_คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.pdf
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ตารางAUN.7.1-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าท่ี สถานที่ติดต่อ 

1 นางศิริรักษ์  สุขสดุ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ปริญญาโท นักศึกษาปริญญาโทและเอก
, งานหลักสูตร, งานวิจัย,  

สํานักงานภาควิชา 
เคาน์เตอร์ 4 

2 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร นักวิชาการพัสด ุ ปริญญาโท งานพัสดุ-ครุภณัฑ์, เบิก
จ่ายเงินโปรเจค, ยมื-คืน 
อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน 

สํานักงานภาควิชา 
เคาน์เตอร์ 1 

3 นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ปริญญาโท ดูแลนักศึกษาปริญญาตรี, 
งานวิชาการปริญญาตรี, งาน
การเงินต่างๆ, กิจการ
นักศึกษา 

สํานักงานภาควิชา 
เคาน์เตอร์ 3 

4 นายนุกูล   บุญทับ วิศวกรไฟฟ้า ปริญญาตร ี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยไฟฟ้ากําลัง 

อาคาร 44 ห้อง 510 
สโตร์หน่วยไฟฟ้า

กําลัง 

5 นางสาวธัญชนก  กลิ่นเมธ ี นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี งานสารบรรณ, งานแผน
ภาควิชา, โครงการต่าง ๆ, 
งานประกันคุณภาพ 

สํานักงานภาควิชา 
เคาน์เตอร์ 2 

6 นางสาวสุภาพร  ช่ืนสกุล นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส ์

อาคาร 44 ห้อง 402 
สโตร์หน่วย

อิเล็กทรอนิกส ์
7 นายสมบณู์  เชื้อเพชร* พนักงานบริการ ปริญญาตร ี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ

จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยการศึกษา 

อาคาร 52 ห้อง 509 
สโตร์หน่วย
การศึกษา 

หมายเหตุ *สังกัดส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
แต่ละครั้งที่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าต้องการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือทดแทนบุคลากรเก่าที่

ลาออกหรือเกษียณอายุจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและภาระงานที่ต้องการอย่างชัดเจนซึ่งจะยึด
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด แล้วประกาศรับสมัครงานทั้งเว็บไซต์ของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และ
มหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th ที่เมนูข่าวสมัครงาน เมื่อได้รับบุคลากรใหม่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าภาควิชาจะ
มีการมอบหมายงานแก่บุคลากรสายสนับสนุนตามภาระงานที่ได้ประกาศรับสมัครและเกลี่ยภาระงานตาม
ความสามารถ 

 ระเบียบข้อบังคับ  การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-01) 
 ระเบียบข้อบังคับ  การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-02) 

 

http://www.fte.kmutnb.ac.th/
http://www.kmutnb.ac.th/
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ตัวอย่างใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-03) 

 

ตัวอย่างใบสมัครพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-04) 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในข้อ AUN.7.3 จะมีผลต่อการเลื่อนตําแหน่งและการขึ้นเงินเดือน
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะถูก
ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหัวหน้าภาควิชา และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะให้ผู้มีอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
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ด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตําแหน่งหรือการขึ้น
เงินเดือน 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
ภาควิชามีอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนทั้งหมด 6 คน ที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพ่ือรองรับ

งานสนับสนุนด้านวิชาการ ที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่
สําหรับการเบิกจ่ายอุปกรณ์ฝึกสอนหรือวัสดุในการทําโครงงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษาที่คอยให้
คําปรึกษาและแนะนําทางด้านการลงทะเบียน การรับคําร้องนักศึกษาและเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการทั้งหมด รวมไป
ถึงเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ทางด้านแผนและนโยบาย ที่จะคอยช่วยเหลือและให้คําปรึกษานักศึกษาและ
อาจารย์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหน่ง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดพัฒนา หรือ
การปรับปรุงสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยจะใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน (AUN.7-3-01) ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่  

1)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระหน้าที่ของแต่ละตําแหน่งงาน  
2)  การประเมินผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรม

และความซื่อสัตย์ (M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และ
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (B) และ  

3)  การประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน  
กรณีพนักงานพิเศษจะใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ 

(AUN.7-3-02) ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

สําหรับการประเมินผลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่รับใหม่ จะมีการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน จํานวน 3 ระยะ (AUN.7-3-03) ได้แก่ ระยะที่ 1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแรก ระยะ
ที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ปี และระยะที่ 3 การประเมินผลการบรรจุเป็นพนักงานประจําที่มี
เกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยข้อกําหนดและรายละเอียด
ข้อมูลจะมีการชี้แจงและประกาศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  

สําหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องพัฒนาและปรับปรุงที่ติดต่อกันสอง
ครั้ง แต่ผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไม่พัฒนาขึ้น ทางภาควิชาจะพิจารณาให้ออกจากงานโดยถือว่าสัญญา
การจ้างงานสิ้นสุดลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของทางคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 
โดยคํานงึถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงาน รวมไปถึงการรักษาระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณด้วย 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-3-01%20แบบประเมินการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการ%20(พนักงานมหาวิทยาลัย).pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-3-02%20แบบประเมินการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการ%20%20(พนักงานพิเศษ).pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-3-03%20รายงานการประเมินผล%20(พนักงานพิเศษ).pdf


- 37 - 
 

 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

ภาควิชามีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตามกระบวนการของคณะ ที่มีการสํารวจความ
ต้องการในการอบรมของสายสนับสนุนวิชาการ และจัดให้มีการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งหน้าที่งาน 
ตลอดจนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วการประชุม การสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องตามภาระหน้าที่ของแต่ละคน เพ่ือที่บุคลากรมีสมรรถนะทางอาชีพ และได้เพ่ิมพูนความรู ้ความสามารถ 
และนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรเข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น 6 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน และพนักงานพิเศษ 2 คน โดยแต่ละการอบรมจะเป็นเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องทําอยู่เป็นประจํา เพ่ือพัฒนาความรู้ของตนเอง
และนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (AUN.7-4) 

 
ตาราง AUN.7-4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน  

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ หัวข้อเร่ืองท่ีอบรม/ประชุม วันเวลา / สถานที่อบรม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
1 นางสาวศิริรักษ์  เขมาภิรักษ์ 

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดจิทิัล  

วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟ้าใสรี
สอร์ท จ.เพชรบูรณ์ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการเขียนหนงัสือ
ราชการ 

วันที่ 21-22 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00-17.00 
น. ณ ห้องประชุม 216-217 อาคาร 52 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 

2 นางสาวเสาวลักษณ์  วรรณบวร  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดจิทิัล  

วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟ้าใสรี
สอร์ท จ.เพชรบูรณ์ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. 

โครงการพัฒนารปูแบบการถ่ายทอด
ความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานจากผู้เกษียณอายุราชการ 

วันท่ี 8 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 9 สํานักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิ
บาล 

วันท่ี 24 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-12.00น. 
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมิทรรา
ชินี มจพ. 

พนักงานพิเศษ 

3 นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดจิทิัล  

วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟ้าใสรี
สอร์ท จ.เพชรบูรณ์ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. 

4 นางสาวธัญชนก  กลิ่นเมธ ี

5 นางสาวสุภาพร ช่ืนสกุล 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ หัวข้อเร่ืองท่ีอบรม/ประชุม วันเวลา / สถานที่อบรม 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม วันเวลา / สถานท่ีอบรม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

1 
 

นางศิริรักษ์  เขมาภริักษ ์
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

ระหว่างวันท่ี 24-26 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมดสุิต ดีทู จ.นครราชสมีา 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสตูร 

อย่างมืออาชีพ 

ระหว่างวันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมดสุิตธานี หัวหิน  

อ.ชะอํา จ.เพชรบุร ี

การเข้าอบรมกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ
การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 

(CHE Curricilum Online : CHECO) 

วันท่ี 19 กันยายน 2561  
เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 406  

ช้ัน 4 สํานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   

2 นายนุกูล  บุญทับ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

ระหว่างวันท่ี 24-26 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมดสุิต ดีทู จ.นครราชสมีา 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสตูร 

อย่างมืออาชีพ 

ระหว่างวันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมดสุิตธานี หัวหิน  

อ.ชะอํา จ.เพชรบุร ี

3 
4 

นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร 
นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

ระหว่างวันท่ี 24-26 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมดสุิต ดีทู จ.นครราชสมีา 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสตูร 

อย่างมืออาชีพ 

ระหว่างวันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมดสุิตธานี หัวหิน  

อ.ชะอํา จ.เพชรบุร ี

  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
บริหารจดัการ เรื่อ แนวปฏิบัติทีด่ใีนการเบิก

จ่ายเงิน 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้อง 216/217 อาคารคณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม 

พนักงานพิเศษ 

5 
6 

นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธ ี
นางสาวสุภาพร ช่ืนสกุล 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

ระหว่างวันท่ี 24-26 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมดสุิต ดีทู จ.นครราชสมีา 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสตูร 

อย่างมืออาชีพ 

ระหว่างวันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมดสุิตธานี หัวหิน  

อ.ชะอํา จ.เพชรบุร ี
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7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2561 ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว 

 

 
การประเมินตนเอง 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service 

       

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

       

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated        
7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them 
       

7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research 
and service 

       

 Overall        
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รายการเอกสารหลักฐาน 
AUN.7-1 AUN.7-1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
AUN.7-2 AUN.7-2-01 การบริหารงานบุคคล (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

AUN.7-2-02 ใบสมัคร (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
AUN.7-2-03 การบริหารงานบุคคล (พนักงานพิเศษ) 
AUN.7-2-04 ใบสมัคร (พนักงานพิเศษ) 

AUN.7-3 AUN.7-3-01 แบบประเมินการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
AUN.7-3-02 แบบประเมินการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานพิเศษ) 
AUN.7-3-03 รายงานการประเมินผล (พนักงานพิเศษ) 

AUN.7-4 AUN.7-4-01 การเข้าอบรมและพัฒนาของสายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย+พนักงานพิเศษ) 
AUN.7-5 AUN.7-5-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

 
  

file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-1%20แผนพัฒนา_2560_คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-2-01%20การบริหารงานบุคคล%20(พนักงานมหาวิทยาลัย).pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-2-02%20ใบสมัคร%20(พนักงานมหาวิทยาลัย).pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-2-03%20การบริหารงานบุคคล%20(พนักงานพิเศษ).pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-2-04%20ใบสมัคร%20(พนักงานพิเศษ).pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-3-01%20แบบประเมินการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการ%20(พนักงานมหาวิทยาลัย).pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-3-02%20แบบประเมินการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการ%20%20(พนักงานพิเศษ).pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-3-03%20รายงานการประเมินผล%20(พนักงานพิเศษ).pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-4%20การเข้าอบรมของสายสนับสนุน%20(พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานพิเศษ).pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN7/AUN.7-5%20หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น.pdf
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AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) 

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

published, and up-to-date 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้มีการ

กําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 3 
(AUN.8-1-01) แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี และทางบัณฑิตศึกษาจะทํา
หน้าที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดทําระเบียบการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่  (AUN.8-1-02) และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์  http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx  
ซึ่งผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถตรวจสอบข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถรับทราบข้อมูลและข่าวสารที่ประกาศและที่มีการประชาสัมพันธ์สําหรับข้อมูลที่เพ่ิมเติมและมีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ  

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้กําหนด

กฏเกณฑ ์คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการรับสมัครตามท่ีถูกระบใุนเอกสารหลักสูตร มคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 เรื่อง 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ (AUN.8-1-01) โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทําระเบียบการรับสมัครบนเว็บไซต์ของ
บัณฑิตศึกษาดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และจัดสอบวัดคุณสมบัติ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรและที่กําหนดโดยคณะกรรมการที่
ถูกแต่งตั้งมาจากมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูล
และรายละเอียดในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะทุกช่องทางและตามความ
เหมาะสม 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีระบบการ
ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผู้เรียนผ่านทางระบบสารสนเทศเพ่ืองาน
ทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp (AUN.8-3-01) และทางเว็บไซต์ของ
ภาควิชา ตลอดจนการติดตามการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง e-mail, Line และ Facebook อีกทั้งมีการ
มอบหมายให้มีระบบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาประจําห้อง (AUN.8-3-02) อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใช้
ชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-1-01%20มคอ.02.pdf
file:///C:/Users/Tangmo/Desktop/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-1-02%20ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.pdf
http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-1-01%20มคอ.02.pdf
http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp%20และ
http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp%20และ
file:///C:/Users/Tangmo/Desktop/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-3-02%20คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา%20ประจำปีการศึกษา%202559.pdf
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการการจัดสัมมนาประจําปีระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะนําระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา นักศึกษาได้นําเสนอผลงานความก้าวหน้างานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีการ
ระดมความคิดเห็นสําหรับนํามาใช้กําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ของภาควิชา นอกจากนี้ทางหลักสูตร ภาควิชา  
มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นจํานวนมาก ได้แก่ การไหว้ครู การ
ปฐมนิเทศบัณฑิตใหม่ การปัจฉิมนิเทศ การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ การบรรยายผลงานวิจัย การจัด
ฝึกอบรม  การฟังบรรยายพิเศษ การประกวดงานวิจัยดีเด่น เป็นต้น เพ่ือที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและการทําวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 

 มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญในความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาด้วยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาด้วยการ
บริการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพ่ือทําการรักษาและจ่ายยา
เบื้องต้นที่มีแพทย์ประจําทําหน้าที่ตรวจสุขภาพในแต่ละวัน ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถ
ตรวจสอบแพทย์เวรเข้าตรวจได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html (AUN.8-5-01) สําหรับ
ห้องน้ําและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ ด้วยพนักงานทําความ
สะอาดของแต่ละอาคาร และมีการทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจน
ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx 
(AUN.8-5-02) นอกจากนั้น ภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องทําวิจัย และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรโดยคํานึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของ
นักศึกษาในโครงการการจัดสัมมนาประจําปีระดับบัณฑิตศึกษา (AUN.8-4-01) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าในระบบและ
ระเบียบของการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและกับคณาจารย์ของภาควิชา 

ตาราง AUN.8-1 ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตร (DTE)  

ปีการศึกษา จ านวนผู้สมัคร จ านวนที่ประกาศรับ 
จ านวนผู้มสีิทธ ิ

เข้าศึกษา 
จ านวนที่ลงทะเบียน 

2557 7 5 7 7 
2558 4 5 4 4 
2559 7 5 7 7 
2560 7 5 7 7 
2561 4 5 4 4 

http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-5-01%20ห้องพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย.pdf
http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-5-02%20การประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-4-01%20งานสัมมนาประจำปีระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา.pdf
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ตาราง AUN.8-2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 

ปีการศึกษา 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
2557 7 7 4 6 10 9 - - 21 22 
2558 2 4 - 7 5 6 6 5 13 22 
2559 9 7 - 4 7 7 8 6 24 24 
2560 7 7 7 6 8 4 3 4 25 14 
2561 4 4 7 6 7 7 6 2 24 19 

การประเมินตนเอง 

8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date 
       

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

       

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

       

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and 
other student support services are available to improve learning 
and employability 

       

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being 

       

 Overall        
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.8-1 AUN.8-1-01 มคอ.2  
AUN.8-1-02 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหมห่ลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

AUN.8-2 AUN.8-1-01 มคอ.2 
AUN.8-3 AUN.8-3-01 เว็บไซต์ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp 

AUN.8-3-02 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
AUN.8-5 AUN.8-5-01 ห้องพยาบาลประจํามหาวิทยาลัย http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html  

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

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-1-01%20มคอ.02.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-1-02%20ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.pdf
file:///E:/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-1-01%20มคอ.02.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-3-01%20ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา.pdf
http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-3-02%20คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา%20ประจำปีการศึกษา%202559.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-5-01%20ห้องพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย.pdf
http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN8/AUN.8-5-02%20การประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา.pdf
http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
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ผลการด าเนินงาน  
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 

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

การทําวิจัยให้แก่ทุกหลักสูตร ดังนี้  
1) อาคาร 52  มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการ และห้องสําหรับนักศึกษาทําโครงงาน รวมทั้งสิ้น

จํานวน 11 ห้อง ดังนี้ ห้องเรียน 501, 502, 503, 508, 417 ห้องประลองและปฏิบัติการและห้อง
วิจัย 401, 402, 407, 408, 416 และ 417  

2) อาคาร 44  มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการ และห้องสําหรับทําวิจัย รวมทั้งสิ้นจํานวน 13 
ห้อง ที่ประกอบด้วยห้อง 403, 404 ,501, 504, 505, 507, 508, 601, 603 และ 611  

นอกจากนั้นแต่ละห้องจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน เช่น เครื่อง โปรเจคเตอร์ 
เครื่องเสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น มากกว่านั้นคณะยังมีห้องเรียนรวมสมัยใหม่
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ห้องประชุมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการบรรยาย 
การฝึกอบรม และการประชุมวิชาการ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

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

มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางที่นักศึกษาของหลักสูตรสามารถไปค้นคว้าหนังสือ ตํารา และวารสาร ใช้งาน
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และใช้งานห้องรวมเพ่ือการติวหรือทํางานเป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถจองห้องออนไลน์ได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th โดยภาคการศึกษาปกติเปิดให้บริการในวันจันทร์-วัน
ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ขณะที่ภาคฤดูร้อนเปิดให้บริการในวันจันทร์-วัน
ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. นอกจากนั้น เว็บไซต์ของหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งค้นคว้าให้นักศึกษา
สืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้จาก เมนู Online Database ฐานข้อมูล อาทิเช่น Elsevier e-Books 
Collection, ACM Digital Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เป็นต้น และมีเมนูสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับ
เต็ม TDC ซึ่งจะเข้าเว็บไซต์ http://www.thailis.or.th/tdc/ เพ่ือสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจัยของอาจารย์ทีร่วบรวมมาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

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

ภาควิชาได้มีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นจํานวนมากสําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
เครื่องมือวัดและเครื่องมือกําเนิดสัญญาณสําหรับงานวิจัยขั้นสูง ทีป่ระกอบด้วย ดิจิตอลออสโลสโคปความถ่ี 100 
MHz และเครื่องกําเนิดสัญญาณฟังชันเจนเนอเรเตอร์ ให้นักศึกษาสามารถใช้งานร่วมกันในการเรียนการสอนและ

AUN.9 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure 

http://library.kmutnb.ac.th/
http://www.thailis.or.th/tdc/
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การวิจัย นอกจากนั้นสําหรับวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาได้มีการจัดสรรให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติงานทีเ่พียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอนและการทําวิจัย 
 สําหรับตัวอย่างเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติการ แสดงดัง
ตารางที่ 9-1 

ตารางท่ี 9-1 ตัวอย่างเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติการ 

ลําดับ รายการ จํานวน 
1. เครื่องรีดฟิล์ม GMP รุ่น PHOTONEX@235DIGITAL 1 
2. เครื่องแกะสลัก Robotech รุ่น RCN 6090 พร้อมตัวควบคุม 1 
3. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น CD 800A 10 
4. R-DECADE EXTECH INSTRUMENTS - 380400 8 
5. เครื่อง INVERTER ยี่ห้อ SIEMENS  รุ่น  6SE6440-2UD17-5AA1 1 
6. SIEMENS INVERTER MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480V 1 
7. เครื่องกัดลายวงจรพิมพ์ (ROTARY JET PROCESSOR) 1 
8. เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบอนาล็อก รุ่น GPR-303 10 
9. เครื่องกําเนิดสัญญาณไฟฟ้า ยี่ห้อ MCP รุ่น SG1003 32 
10. เครื่องกําเนิดสัญญาณแบบ 2 ช่อง ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022 10 
11. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ยี่ห้อ MCP รุ่น M10-TP3005H 4 
12. แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง #APS1 10 
13. กล่องค่าความจุแบบปรับค่าได้ ยี่ห้อ EXTECHรุ่น 380405 15 
14. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS1052E 34 
15. ดิจิตอลออสซิลโลสโคปความถ่ี100MHz ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS2102A 25 
16. เครื่องกําเนิดสัญญาณฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022 25 
17. ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรพร้อมซอฟต์แวร์ รุ่น780379-02 1 
18. ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรรุ่น780381-02 1 
19. บอร์ดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น779378-01 1 
20. บอร์ดทดลองพลังงานทดแทน รุ่น781360-01 1 
21. บอร์ดทอลองเรื่องตัวตรวจจับ รุ่น781032-01 1 
22. เครื่องสแกนสามมิติ 1 
23. เครื่องพิมพ์สามมิติ รายละเอียด : รุ่น FF Creator Pro 1 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research 
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 ภาควิชาได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมทุกชั้นทั้ง 2 อาคารที่มีการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา ผ่าน Wireless network connectionชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ด้วยการ
ติดตั้ง Wireless Access Point เพ่ิมเติม 14 จุด ขณะที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาความสามารถในการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทุกส่วนของมหาวิทยาลัยผ่าน Wireless network connection ที่ติดตั้งโดย AIS 
ชื่อ @KMUTNB-WIFI by AIS นอกจากนั้น ที่ตึก 44 และ 52 ได้มีการติดตั้ง Router เพ่ิมเติมจาก TRUE ในช่วงปี
การศึกษา 2561 ซึ่งบุคลากรท่านใดมีรหัสอินเทอร์เน็ตไร้สายของ AIS และ TRUE ก็สามารถ Login ได้เช่นกัน 
โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ตั้งแต่เข้าศึกษา  

น อก จ า ก นี้ ห ลั ก สู ต ร มี เ ว็ บ ไ ซ ต์  e- learning ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ไ ด้ แ ก่  
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 

คณะและภาควิชาได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ภาควิชามีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัย เพ่ือส่งเสริม และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร 
สําหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้มีบริการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่นักศึกษา ตลอดจนมีห้อง
พยาบาลเพ่ือทําการรักษาและจ่ายยาเบื้องต้น และมีแพทย์เข้าตรวจสุขภาพในแต่ละวัน (www.studentaffairs. 
kmutnb.ac.th/TP.html) อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้ทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยคุ้มครองเมื่อ
ประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต (www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx) สําหรับ
ห้องน้ําและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ ด้วยพนักงานทําความ
สะอาดของแต่ละอาคาร  

คณะและภาควิชามีระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 44 เช่น กล้องวงจรปิด บันไดฉุกเฉิน ระบบ
แจ้งไฟไหม ้ระบบสปริงเกอร์ และถังดับเพลิง เป็นต้น ขณะที่อาคาร 52 มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่น 
ตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด (Fire hose Rack) กล้องวงจรปิด และบันไดขึ้นลง 3 ด้านที่สามารถใช้เป็นทาง
ฉุกเฉินได้ เป็นต้น นอกจากนั้น อาคารของคณะได้ถูกออกแบบให้มีทางลาดบริเวณทางขึ้นด้านหน้าอาคาร 44 และ
ทางข้ึนด้านข้างของอาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่พิการในการเดินทาง 

ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย 
ได้แก่  

- อาคาร 44 : การติดตั้งระบบแจ้งไฟไหม้ใหม่ การติดตั้งระบบวงจรปิดเพ่ิมเติม การติดตั้งขอบกันลื่นของ
บันไดแต่ละขั้นใหม ่

- อาคาร 52 : การติดตั้งระบบแจ้งไฟไหม้ใหม่ การติดตั้งระบบวงจรปิดเพ่ิมเติม การติดตั้งระบบคีย์การ์ด
ที่ห้องเรียนสําหรับควบคุมประตูเข้า-ออกและระบบไฟฟ้าในห้องนั้น ๆ 

 
 
 

file:///E:/AUN-QA/te.kmutnb.ac.th/wbi/
file:///E:/AUN-QA/te.bopp.go.th
http://www.edu.kmutnb.ac.th/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
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การประเมินตนเอง 

9 
สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and 
Infrastructure) 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture 
halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 
updated to support education and research 

       

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

       

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

       

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

       

9.5 The standards for environment, health and safety; and access 
for people with special needs are defined and implemented 

       

 Overall        
 
 

AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 

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

development 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ได้ถูก

ออกแบบและพัฒนาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้หลักสูตรสะท้อนการเป็นบัณฑิต “คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น” 
ตามอัตลักษณ์ของภาควิชาและสอดคล้องกับคณะที่ต้องการผลิตครูช่าง (อาจารย์ในมหาวิทยาลัย) จึงส่งผลให้
หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตที่เป็นครูที่สามารถถ่ายทอดและเข้าใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาเพ่ือสอนใน
สถานศึกษาและสถานประกอบการได้ ดังนั้น ข้อมูลที่สําคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และศิษย์เก่า (AUN.10-1-01, AUN.10-1-02) 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
ภาควิชามีข้ันตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก

อาจารย์ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (AUN.10-1-02) ในการกําหนดสมรรถนะที่ต้องการของหลักสูตร ทักษะ
ความรู้ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN10/AUN.10-1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN10/AUN.10-1-02%20สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN10/AUN.10-1-02%20สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.pdf
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นักศึกษาของหลักสูตรเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติตามที่หลักสูตรคาดหวัง นอกจากนั้นหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.10-1-01) ได้มีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่กําหนดทุก ๆ 5 ปี ซึ่งไปเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามี
การกํากับการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงาน และ มคอ. 7 หมวดที่ 6 ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
หลักสูตรมีการกําหนดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ใน

เอกสารหลักสูตร มคอ.2 และมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา ซึ่งผู้สอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ.3 และ
หลักจากสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ. 5 
หลังจากนั้น หลักสูตรจะมีการจัดทําเอกสาร มคอ. 7 (AUN.10-3) เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ
ปีการศึกษา โดยมีการทวนสอบและการประเมินหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ในหมวดที่ 7 
ข้อ 1 การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน ในหมวดที่ 7 ข้อ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน ในหมวด
ที่ 8 ข้อ 1  ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อ ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ข้อ 2 การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 9 ข้อ 1  ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่
ผ่านมา ในหมวดที่ 9 ข้อ 2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร และในหมวดที่ 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี
การศึกษาถัดไป ซึ่งผลที่ได้จะนําไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการศึกษาในปีต่อไป 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นการ

จัดการเรียนการสอนในระดับสูง นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาดังนั้นงานวิจัยส่วนใหญ่จึง
มุ่งเน้นการทําวิจัยในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดฝึกอบรม ดังนั้นผลงานวิจัยจึง
สามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นพบว่าผู้สอนมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแง่แนวคิดการ
ทํางานวิจัย  วิธีการทําวิจัย และกระบวนการในการทําวิจัย เข้าไปในทุกรายวิชารายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น
รายวิชาการสัมมนา วิทยานิพนธ์  รายวิชาทางด้านการศึกษา และรายวิชาทางด้านวิศวกรรม ในลักษณะของ
การบูรณาการความรู้เข้าไปภายในเนื้อหารายวิชา การค้นคว้าเนื้อหาใหม่  ๆ การจัดทํารายงานและนําเสนองาน 
การยกตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษา  

 
 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/หลักฐานประกอบ/AUN10/AUN.10-1-01%20หลักสูตร%20มคอ.2.pdf
file:///C:/Users/Tangmo/Desktop/2559_SAR59-TE_SAG/SAR-DTE/หลักฐานประกอบ/AUN10/AUN.10-3%20มคอ.7.pdf
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10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement 
ภาควิชาร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ต่อกระบวนการให้บริการของส่วนงาน ประจําปีการศึกษา 2561 (AUN.10-5) เป็นผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
นักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.67 
แสดงว่าความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด จะประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา 
3) ด้านการให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวชีวิต 
4) ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
5) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
ซึ่งผลการประเมิน พบว่าในด้านสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา การให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวชีวิต การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา นักศึกษา
มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

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

ภาควิชาร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการการให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และมีการนําเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(AUN.10-5, AUN.10-6) ตั้งแต่ในระดับภาควิชา ระดับส่วนงานโดยการนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจํา เพ่ือพิจารณาข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือ
สมัยใหม่ การปรับปรุงพื้นที่การให้บริการต่างๆ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น และมีการกําหนดให้รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และภาควิชาที่เก่ียวข้องรับผิดชอบและนําไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดผลและตอบสนอง
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรมและมีการดําเนินการเป็นประจําทุกปีการศึกษา 
 
การประเมินตนเอง 

10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development 
       

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and enhancement 
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10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.10-1 AUN.10-1-01 หลักสูตร มคอ.2  
AUN.10-1-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

AUN.10-2 AUN.10-1-01 หลักสูตร มคอ.2  
AUN.10-1-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

AUN.10-3 AUN.10-3 เอกสาร มคอ.7 
AUN.10-5 AUN.10-5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
AUN.10-6 AUN.10-5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการให้บริการของส่วนงาน 

ประจําปีการศึกษา 2561 
AUN.10-6 ประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2-2561 
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AUN.11 ผลผลิต (Output) 

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

improvement 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  มีการ

จัดทําเอกสาร มคอ. 7 (AUN.11-1) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เป็นประจํา
ทุกปีการศึกษา ซึ่งจะมีการติดตามอัตราการสอบผ่านและการลาออกกลางคันของนักศึกษา ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 
จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี โดยข้อมูลดังกล่าวหลักสูตร
จะนํามาพิจารณาเพื่อการติดตามและปรับปรุงให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  มีการ
จัดทําเอกสาร มคอ. 7 (AUN.11-1) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เป็นประจํา
ทุกปีการศึกษา ซึ่งจะมีการติดตามข้อมูลการบริหารหลักสูตรดังปรากฏในข้อ ข้อ 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวน
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และข้อ 6 ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา โดย
ข้อมูลดังกล่าวหลักสูตรจะนํามาพิจารณาเพ่ือการติดตามและปรับปรุงให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  มีการ
จัดทําเอกสาร มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เป็นประจําทุกปีการศึกษา 
ซึ่งจะมีการติดตามอัตราระยะเวลาเฉลี่ยของการสําเร็จการศึกษา ซึ่งสามารถพิจารณาข้อมูลได้ในหมวดที่ 2 ข้อ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา รวมถึงมีการติดตามอัตราการได้งานของผู้สําเร็จการศึกษาข้อมูลใน
หมวดที่ 2 ข้อ 7 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา โดยกองแผนงาน มจพ.  
(AUN.11-3-01) มีการติดตามภาวะการได้งานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา โดยข้อมูลดังกล่าวหลักสูตรจะ
นํามาพิจารณาเพ่ือการติดตามและปรับปรุงให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

การติดตามภาวะการได้งานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา และการติดตามความพึงพอใจนายจ้างต่อ
บัณฑิต มจพ. ได้ถูกจัดทําเป็นรายงานให้หลักสูตรนําไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป  
โดยข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (www.planning.kmutnb.ac.th/information .htm) 
โดยมหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการสํารวจภาวะได้งานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจนายจ้างในช่วงรับ
พระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจําทุกปี ที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับประเภทงานที่ทํา การใช้เวลาในการหางาน
ทําระดับการนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ทํา เงินเดือนที่ได้รับ และความสอดคล้องของอาชีพกับสาขาวิชา 
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และการติดตามความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิตที่จบใหม่ โดยหน่วยงานของนายจ้างเป็นทั้งหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สําหรับข้อมูลในรายงานความพึงพอใจของนายจ้างจะมีการสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจนายจ้างต่อบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ด้าน ที่จําแนกตามระดับการศึกษา หน่วยงาน กลุ่มนายจ้าง และกลุ่ม
สาขาวิชา ระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตในด้านความสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ มจพ. 
ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่หลักสูตรสามารถนําข้อมูลมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและรองรับกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม (AUN.11-3-02) 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ได้
กําหนดให้นักศึกษาพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2559 หลักสูตรได้กําหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จํานวนมาก เช่น การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดสัมมนาประจําปีระดับบัณฑิตศึกษา การจัดฝึกอบรม การสํารวจความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมสมัยใหม่ เป็นต้น โดยผลของการดําเนิน
กิจกรรมด้านงานวิจัยต่าง ๆ นักศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานวิจัยในระดับสูงขึ้นได้อย่างมี
คุณภาพ และสามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์และเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไป  

 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มจพ. (AUN.11-5-
01) การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน (AUN.11-5-02) เป็นต้น 

หลักสูตรมีการนําผลการประเมินความพึงพอในในด้านต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ การปรังปรุง
หลักสูตรในรอบทุก ๆ 5 ปี การพัฒนาวิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และการกําหนดทิศทางของงานวิจัย เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) ของหลักสูตร 
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ตาราง AUN.11-1 การสําเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร  

ปีการศึกษา 
จ านวนรับใน

รุ่น 

จ านวนนักศึกษาท่ีจบ 
ภายในระยะเวลา 

จ านวนนักศึกษาท่ีพ้นสภาพ  
ลาออก หรือตกออก ในชั้นปีที ่

< 3 ปี 3 ปี > 3 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 เป็นต้นไป 
2557 7 1 - 6 - - - - 
2558 4 - 2 1 - - - - 
2559 7 - 1 1 - - 1 2 
2560 7 - - 3 - - - - 
2561 4 - 2 - - 1 - - 

 
ตาราง AUN.11-2 การได้งานทําของผู้สําเร็จการศึกษา หลังสําเร็จการศึกษา 9 เดือน 

ปีการศึกษา 
จ านวน มีงานท า มีงานท าและศึกษาต่อ ไม่มีงานท า ศึกษาต่อ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้กรอก
แบบส ารวจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2556 10 10 10 100 - - - - - - 
2557 7 7 7 100 - - - - - - 
2558 1 1 - - - - 1 100 - - 
2559 1 1 1 100 - - - - - - 
2560 5 4 4 100 - - - - - - 

 
ตาราง AUN.11-3 ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ
ปริญญาเอกของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ปี
การศึกษา 

 คุณลักษณะของบัณฑิต  
คุณธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ ์ วิเคราะห์ รวม 

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

2555 4.25 0.651 4.15 0.602 4.18 0.747 4.20 0.614 4.18 0.538 4.20 0.575 13 
2556 4.33 0.598 4.38 0.428 4.29 0.510 4.25 0.467 4.13 0.450 4.28 0.451 26 
2557 4.60 0.397 4.47 0.424 4.44 0.451 4.54 0.412 4.44 0.459 4.51 0.390 25 
2558 4.50 0.557 4.59 0.454 4.47 0.583 4.48 0.549 4.42 0.473 4.49 0.472 46 
2559 4.59 0.598 4.63 0.513 4.47 0.662 4.50 0.544 4.48 0.670 4.54 0.549 46 

 
การประเมินตนเอง 

11 ผลผลิต (Output) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 

and benchmarked for improvement 
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11 ผลผลิต (Output) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and 

benchmarked for improvement 
       

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement 

       

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

       

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

       

 Overall        
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.11-1 AUN.11-1 มคอ.7, ตาราง AUN.11-1  
AUN.11-2 AUN.11-1 มคอ.7 
AUN.11-3 AUN.11-1 มคอ.7 

AUN.11-3-01 รายงานภาวะการได้งานทําของบัณฑิตปีการศึกษา 2560 
AUN.11-3-02 ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตปีการศึกษา 2560 

AUN.11-5 AUN.11-5-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มจพ. รุ่นปีการศึกษา 2559 
AUN.11-5-02 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการให้บริการของส่วนงาน 
ประจําปีการศึกษา 2561 
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