หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง)
ประธานหลักสูตร

บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามแนวทาง
คุณภาพ 2 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน มีตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองค์ประกอบ
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 สรุปผลการ
ประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน




*
*
*
*
*
*
**

หมายเหตุ * ข้อ 5 – 7, 9 – 10 นักศึกษาอยู่ระหว่างศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ข้อ 8 เนื่องจากรอบการประเมินปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
** ปัจจุบันหลักสูตรครบรอบตามระยะเวลาที่กาหนด โดยต้องเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 แต่ขณะนี้
หลักสูตรปรับปรุงอยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปั จ จุ บั น นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองคนท าวิ จั ย อยู่ ที่ Université de Lorraine ประเทศสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส
ซึ่งกระบวนการในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนักศึกษายังไม่ได้เข้ากระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
และเสนอหัวข้อการทาวิทยานิพนธ์ เนื่องจากนักศึกษายังไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ
การดาเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดาเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินไม่ครบทุกข้อ
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ( ) ผ่าน
(  ) ไม่ผ่าน

ข

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
เกณฑ์
AUN.1 ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (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 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)
ภาพรวม
หมายเหตุ หลักสูตรมีนักศึกษาในหลักสูตรครั้งแรก ภาคการศึกษาที่ 1/2559
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ส่วนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
AUN.1 ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (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 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:

:

ภาษาอังกฤษ:

:

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

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

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
( ) หลักสูตรใหม่ กาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557
4. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
2. ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
3. ผศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนาศักดิ์
4. Prof.Dr.Bernard Davat
5. Prof.Dr.Serge Pierfederici
5. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นส่วนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เดิมมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512
ภายใต้ชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนคร
เหนื อ ได้ ย กฐานะขึ้ น เป็ น สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า วิ ท ยาเขตพระนค รเหนื อ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ยกฐานะเป็น
ส่วนงานระดับคณะ โดยใช้ชื่อว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ในระหว่างปี พ.ศ. 2512–2517
เป็นช่วงระยะเวลาที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาล
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อผลิตครูช่างในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล
และสาขาวิชาไฟฟ้า โครงการความช่วยเหลือดังกล่าวได้เน้นทางด้านการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้ เชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับ
นักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศไทย และต่อมาใน
ระหว่ า งปี พ.ศ. 2518-2522 รั ฐ บาลเยอรมั น ได้ ข ยายโครงการความช่ ว ยเหลื อ แก่ ค ณะเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยการ
ช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชา
เครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า อีกด้วย

-3ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส่วนของสานักงาน
คณบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจานวน
6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรต่าง ๆ นั้น คณะได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และยังได้จัดการเรียนการสอนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกด้วย
สาหรับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ที่เรียกว่า แผนกวิธีไฟฟ้า ต่อมาในปี
พ.ศ. 2514 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้สังกัดใน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และด้วยความช่วยเหลือจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน ภาควิชา
ครุศาสตร์ไฟฟ้าจึงเป็นภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ให้ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อผลิตครูช่างที่เน้นการสอนทางทฤษฎีที่เรียกว่า ครูทฤษฎีไฟฟ้า (Theory Teacher in
Electrical) จนถึงปัจจุบันนี้
ปรัชญา: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ คือ “พัฒนาคน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้ ที่ รู้จริง ท าได้จริง มี คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้าน
การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนาเพื่อรับใช้สังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จ รรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คาปรึกษา การทดสอบ การสารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทานุบารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
วัตถุประสงค์ :
1. ผลิ ตครู ช่ างอุ ตสาหกรรมทั้ งในระดั บปริ ญญาบั ณฑิ ต และระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาในสาขาวิ ช าทาง
วิศวกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่มี
ความพร้อมทาง ด้านการเรียนการสอนและการจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผู้บริหารอาชีวศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้นาในด้านความคิด การค้นคว้าและวิจัย
3. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และงานธุรกิจด้านช่าง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์

-44. บริการทางวิชาการด้านวิชาประยุกต์ต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และให้แก่
ชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่
มุ่งเน้น การปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น ถ่ายทอดเป็น
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม
6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
6.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะขั้นสูงเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
6.2 ความสาคัญ
เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์พลังงานของโลกในปัจจุบันกาลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อก้าวข้ามยุค
พลังงานจากซากฟอสซิล เช่น น้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ แหล่งพลังงานที่กล่าวมานี้มีอยู่อย่างจากัด
และมีแนวโน้มจะหมดลงในไม่ช้า ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ อุ ตสาหกรรม และรูปแบบความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ นอกจากนี้การใช้พลังงานจากซากฟอสซิลยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แม้ว่าพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแต่เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก็มีอยู่อย่างจากัด รวมถึงความ
กังวลด้านความปลอดภัยจึงทาให้พลังงานนิวเคลียร์ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยในขณะนี้ ดังนั้นทั่วโลก
จึงได้ให้ความสนใจกับพลังงานทดแทนอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าในหลายแห่งทั่วโลกจะมีการนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นการนาพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมนุ ษย์ ใน
ลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างประสบความสาเร็จแต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังคงมีการวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากข้อจากัดที่พลังงานทดแทนหลายๆ ชนิด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม
มีร่วมกันคือความไม่สม่าเสมอในแต่ละช่วงเวลาของวัน ทาให้จาเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเข้า
มาผนวกเพื่อช่วยให้การจัดเก็บ การส่งถ่าย และการนาไปใช้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มประเทศไทยให้ พ ร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู่ ยุ ค พลั ง งานทดแทน
จึงจาเป็นต้องมีนักวิจัย นักเทคโนโลยี และอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ได้ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม รวมทั้งการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ที่ได้ให้ความสาคัญ กับการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจานวนนักวิจัยและพัฒนา เพื่อให้
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า สามารถขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของ
ตนเอง ลดการพึ่งพาต่างประเทศได้
6.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การถ่ายทอดและฝึกอบรมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง
2. วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง

-53. ผลิต นัก วิจ ัย นัก เทคโนโลยีใ นภาคอุต สาหกรรมให้ม ี ค วามรู ้ค วามสามารถด้า น
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานอาชีพ
6.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจานวน 48 หน่วยกิต
6.5 รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี
แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
-แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
วิชาบังคับการศึกษา
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกทั่วไป
6 หน่วยกิต
6.6 ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
6.7 การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
6.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
2. นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
6.9 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ
Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส โดยผู้ศึกษาจะได้รับปริญญา จากทั้งสองสถาบัน
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ส่วนที่ 2 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ก าหนดนโยบาย และมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง สาหรับการควบคุมกากับมาตรฐานใน
ปัจจุบันจะกาหนดให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่ได้ประกาศใช้มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และที่ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยกาหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้เกณฑ์มาตรฐานจานวน
11 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

1. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ศาสตราจารย์

2. ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนาศักดิ์

รองศาสตราจารย์

4. Prof.Dr.Bernard DAVAT

ศาสตราจารย์

5. Prof.Dr.Serge PIERFEDERICI

ศาสตราจารย์

คุณวุฒิสูงสุด
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering)
Dipl. Ing. (Electrical Engineering)
ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering)
Dipl. Ing. (Electrical Engineering)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรโดยทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑ์กากับข้อ 1-11

I1-01 รายละเอียดการดาเนินงาน E-DEEE
I1-02 มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการ
ดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
*
อิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
*
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
*
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
*
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
*
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
*
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
หมายเหตุ * ข้อ 5 – 7, 9 – 10 นักศึกษาอยู่ระหว่างศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ข้อ 8 เนื่องจากรอบการประเมินปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
** ปัจจุบันหลักสูตรครบรอบตามระยะเวลาที่กาหนด โดยต้องเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 แต่ขณะนี้
หลักสูตรปรับปรุงอยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

การประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมินจานวน 11 ข้อ ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 10 ข้อ
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
( ) ผ่าน
(  ) ไม่ผ่าน
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ส่วนที่ 3การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
การประเมินคุณภาพหลักสูตรองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร เป็นการประเมิ นผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร มีเกณฑ์การประเมิน จานวน 11 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน7 ระดับตามรายละเอียดต่อไปนี้
คะแนน
คาอธิบาย
Absolutely Inadequate
1
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans,
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
2
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate
where improvement is necessary. There is little document or evidence available.
Performance of the QA practice shows little or poor results.
In adequate but Minor Improvement Will Make it Adequate
3
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA
practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
4
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has
been fulfil implemented. Performance of the QA practice shows consistent results
as expected.
Better than Adequate
5
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support
that it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows
good results and positive improvement trend.
Example of Best Practices
6
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices
in the field. Evidences support that it has been effectively implemented.
Performance of the QA practice shows very good results and positive improvement
tread.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
7
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of
world- class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and
outstanding improvement trends.
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AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ผลการดาเนินงาน

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01 และ AUN.1.1-02) เป็ น หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ด าเนิ น การความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
ระหว่ า ง Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL - Nancy กับ King Mongkut’s University of
Technology NorthBangkok (AUN.1.1-03) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาสู่
มหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นระหว่างภาครัฐบาลฝรั่งเศสและรัฐบาลไทย โดยได้
พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาที่สอดคล้องกับของคณะและของมหาวิทยาลัย
ที่ระบุไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ ของคณะ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์
งานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คาปรึกษา การทดสอบ การสารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทานุบารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
ดังนั้น หลักสูตรจึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน โดยหลักสูตรสามารถพัฒนาบุ คลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ สามารถสร้างดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิ ทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ภาควิชามีบุคลากรที่ได้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน INPLทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี และ ดร.ภานี น้อยยิ่ง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย
คู่ขนาน ซึ่งทาง INPL มีเครื่องมือวิจัยทางด้านใด ทาง KMUTNB ก็จะมีเครื่องมือแบบเดียวกันเพื่อการทาวิจัยของ
ทั้ง 2 LAB มีการดาเนินการวิจัยไปพร้อม ๆ กัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนทาให้
ทาง INPL ยอมรับความเทียบเท่าทางวิชาการระหว่าง KMUTNB กับ INPL หลักสูตรมีการเน้นทิศทางของงานวิจัย
โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นพลังงานทดแทนสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเป็นที่นิยมในปัจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานจึงได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcomes) ตามมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไว้ในมคอ. 1 หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่
มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน ให้มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

- 10 และพลังงานขั้นสูง เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลิตนักวิจัย นัก
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านพลังงาน เพื่อผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถดาเนินดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นและไม่ขัดประโยชน์ส่วนรวม
โดยผลการเรียนรู้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)ได้กาหนดไว้ใน มคอ. 2 ที่มีทั้งทักษะความรู้เฉพาะทาง และทักษะความรู้
ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic ( i. e.
transferable) learning outcomes

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรดาเนินการจัดทารายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. และใช้เกณฑ์ประเมินในระดับหลักสูตรของ
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรขึ้น
โดยการอ้ า งอิ ง จาก ผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า (Curriculum Mapping) ตาม มคอ.2 หมวดที่ 4
(AUN.1.1-01)
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ถูกดาเนินการโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (AUN.1.3-01 และ AUN.1.3-02) ที่ประกอบด้วย
บุคคลต่าง ๆ ดังนี้
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2)
3)
4)
5)
6)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน
นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการที่ดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร
ตัวแทนขององค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม
ตัวแทนของศิษย์เก่า
ตัวแทนของหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต

การประเมินตนเอง
1
1.1
1.2
1.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.1.1

AUN.1.2
AUN.1.3

AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.1-02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
AUN.1.1-03 MOU ระหว่าง Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL - Nancy กับ
King Mongkut’s University of Technology NorthBangkok
AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.3-01 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

- 12 -

AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
ผลการดาเนินงาน

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรมีการเน้นทิศทางของงานวิจัยโดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นพลังงานทดแทนสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเป็นที่
นิยมในปัจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน จึงได้กาหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไว้ใน มคอ.1 หรือตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงาน ให้มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้น เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ ผลติ นั ก วิ จั ย นั ก เทคโนโลยี ใ นภาคอุ ต สาหกรรมให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
ด้านพลังงาน เพื่อผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดาเนินดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นและไม่
ขัดประโยชน์ส่วนรวม
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ นของรายละเอี ยดของหลักสู ตร หมวดที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป หลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01) มีดังนี้
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Electrical and Energy Engineering
(English Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (Electrical and Energy Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Electrical and Energy Engineering)
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
- รูปแบบ
: หลักสูตร 3 ปี แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
- ภาษาที่ใช้ : ภาษาอังกฤษ
- การรับเข้าศึกษา
: รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส
โดยผู้ศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน
- การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
• หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
• ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- 13 ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
• ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
• ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
• ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
- อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
- นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
สาหรับข้อมูลของแต่ละรายวิชาจะมีการดาเนินงานตามหัวข้อใน มคอ. 3 (AUN.2.2) ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไป ซึ่งจะกล่าวถึงรหัสและชื่อวิชา หลักสูตรและประเภทวิชา จานวนหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
2) จุดหมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของวิชา
3) ลักษณะและการดาเนินการ
4) การพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษา ซึ่งจะกล่าวถึงผลการเรียนรู้ในวิชา วิธีการสอน และวิธีการ
ประเมินผลเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้
5) แผนการสอนและการประเมินผล ซึ่งจะกล่าวถึงแผนการสอน วิธีการประเมิน ช่วงเวลาที่ประเมิน และ
สัดส่วนการประเมิน
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
7) การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to
the stakeholders
ข้อมูลของหลักสูตรจะถูกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
ได้แก่
1) เว็บไซต์ภาควิชา www.te.kmutnb.ac.th
2) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
3) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (AUN.2.3) ซึ่งมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรผ่านแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สาหรับข้อมูลแต่ละรายวิชาของหลักสูตร จะถูกกาหนดให้ผู้สอนแนะนาและสื่อสารให้แก่ผู้เรียนรับทราบใน
สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนผ่านเอกสารที่มีรายละเอียดหัวข้อครอบคลุม มคอ. 3
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การประเมินตนเอง
2
2.1
2.2
2.3

รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
The information in the programme specification is
comprehensive and up-to-date
The information in the course specification is comprehensive
and up-to-date
The programme and course specifications are communicated
and made available to the stakeholders
Overall

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

AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.2-3 โครงการประชาสัมพันธ์ภาควิชา
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AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
ผลการดาเนินงาน

3.1The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected
learning outcomes
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557) ได้ถูกพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดของหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถให้ความรู้
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง นักวิจัย นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected
Learning Outcomes) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ อาชี พ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง โครงสร้ า งหลั ก สูต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01) มีจานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรทั้งหมด 48 หน่วยกิต ที่แบ่งออกเป็น 2 แบบ ที่มีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
แบบ 1.1 หมวดวิชาบังคับ
48 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
แบบ 2.1 หมวดวิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
วิชาเลือกทั่วไป
6
หน่วยกิต
3.2The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557) ได้มีการกระจายทักษะความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามเอกสาร มคอ.2 หมวดที่ 4 (AUN.1.1-01)

- 17 3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01) เป็นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถให้
ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง นักวิจัย นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการออกแบบให้ครอบคลุม ทั้งทักษะความรู้
เฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรู้ทั่วไป ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพศึกษาของ สกอ.ที่ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้คานึงถึงระดับการเรียนรู้ที่
กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรได้เน้นถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับความรู้ขั้นสูง ได้แก่ การประยุกต์ความรู้
และทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา การประเมินค่าเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจและการได้มาซึ่งระบบงานที่ดีที่สุด และการสร้างสรรค์งานที่สามารถสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน โดยที่ผู้สอนมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น และถ่ายทอดเป็น ดังรายละเอียดที่กาหนดในรายวิชา ขับเคลื่อนไฟฟ้าขั้นสูง
โครงข่ายอัจฉริยะ การสร้างแบบจาลองและการจาลองทางวิศวกรรม การแปลงรูปและการจัดการพลังงาน และ
วิทยานิพนธ์เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชากับอาจารย์ประจาหลักสูตรทาง INPL
เพื่อกาหนดทิศทางแนวโน้มการทาวิจัยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการทางด้านอุตสาหกรรม
การประเมินตนเอง
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment
with the expected learning outcomes
3.2 The contribution made by each course to achieve the
expected learning outcomes is clear
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated
and up-to-date
Overall
รายการเอกสารหลักฐาน
3

AUN.3.1 ถึง AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.3.3

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

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557) ได้กาหนดปรัชญาไว้ว่า “มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะขั้นสูงเพื่อการวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน” (AUN.1.1-01) โดยได้ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ
นอกจากนั้น หลักสูตรได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้กลายเป็น “บัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น ”
ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงานที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการคิด สามารถนาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหางานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของตนได้
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ การประชุม การสัมมนาประจาปี เป็นต้น
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรได้กาหนดกลยุทธ์และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ กลยุทธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของแต่ละรายวิชา ที่สนับสนุนให้ ผู้เรียนมี
พื้นฐานความพร้อมและความตื่นตัวที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้เก่าและใหม่
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานและใช้ในการแก้ปัญหา มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริง
ของผู้สอนและของผู้เรียนที่ทางานแตกต่างกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ ตลอดชีวิต โดย
กลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนได้ถูกกาหนดไว้ในเอกสาร มคอ. 2 (AUN.1.1-01) และ มคอ. 3 (AUN.2.2)
ที่ ไ ด้ มี ก ารสะท้ อ นมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง 5 ด้ า น และผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning
Outcomes) ของหลักสูตรที่มีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1) การบรรยายเนื้อหาวิชาในห้องเรียน การมอบหมายงาน และการค้นคว้าข้อมูล
2) การอภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์และแก้ปญ
ั หา
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงาน
3) การลงมือทากิจกรรม/ปฏิบัตงิ าน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามทีม่ อบหมาย
4) การจัดทารายงานและการนาเสนอข้อมูลในชัน้ เรียนและในที่ประชุมวิชาการ
5) การจัดทาบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
6) การค้นคว้า การทดลอง และทางานวิจัยตามสาขาวิชาที่ศึกษา
7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกันทั้งภายในและนอกห้องเรียน
8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้
นอกจากนั้นหลักสูตรได้ปลูกฝังและฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถนาเสนอหรือสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทางานที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่กาหนดของหลักสูตร
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กิจกรรมการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ระบุไว้ มคอ. 3 (AUN.2.2) ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ที่ดีในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานด้วยการสัมมนา การค้นคว้าและทางานวิจัย ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนที่บูรณาการวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานสมัยใหม่ เช่น การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้แบบการแก้ไขปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น การส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างตลอดชีวิตอันเป็นผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
การประเมินตนเอง
4
4.1
4.2
4.3

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

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.4.1
AUN.4.2
AUN.4.3

AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.1.1-01 มคอ.2

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
ผลการดาเนินงาน

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557) มีการประเมินผู้เรียนในขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
1) การรับเข้าศึกษา
หลักสูตรใช้ระบบการรับตรงที่กาหนดให้ผู้ที่เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษ จาก
TOEFL หรือ IELTS หรือเที ยบเท่ าตามที่ กาหนดในหลั กสูต ร เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดั บปริญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้าผ่านการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือมีผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมู.ลที่กาหนด
จากนั้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้างต้น ต้องดาเนินการรับสมัครผ่านระบบการสมัครนักศึกษาใหม่
ของบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทางเว็ บ ไซต์ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ และผ่ า นการสอบสั มภาษณ์โ ดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มีประเด็นการพิจารณาที่สาคัญที่รองรั บกับการคัดเลือกผู้สมัครที่สามารถได้รับ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกาหนด ได้แก่ คุณสมบัติพื้นฐานที่จาเป็นและสอดคล้องกับหลักสูตร ความรู้และทักษะที่
จาเป็น ความพร้อมและทัศนคติในการศึกษา บุคลิคภาพ ประสบการณ์และความสามารถในการทางานวิจัย
ตลอดจนทิศทางและเป้าหมายในการศึกษาของผู้เรียน เป็นต้น
2) การวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ ถูกกาหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่
ละภาคการศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้จากแต่ละรายวิชา มีการกาหนดวิธีการ
ประเมิ นผลการเรียนรู้ สั ดส่ วนการให้คะแนน ค่าถ่ วงน้าหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่ งสอดคล้องและ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ.3 (AUN.2.2)
3) การจบหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรได้กาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติ ตามที่ กาหนไว้ใ น มคอ.2 (AUN.1.1-01) หมวดที่ 5 ข้อที่ 3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ได้แก่
แบบ 1.1
- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ (1),(2),(3) หรือ (4)
1. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จานวน 2 ฉบับ
2. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
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ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จานวน 1 ฉบับ และนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) จานวน 2 เรื่อง
3. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จานวน 1 ฉบับ และได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จานวน 2 ฉบับ
4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จานวน 1 ฉบับ และนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) จานวน 1 เรื่อง และ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จานวน 1 ฉบับ
- ผ่านการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง (ตามข้อกาหนดของ
Université de Lorraine)
แบบ 2.1
- ได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
- กรณีผู้เข้าศึกษายังไม่ได้ยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษในวันสมัครสอบ ผู้เรียนจะต้องผ่านการสอบ
ภาษาอั ง กฤษ โดยมี ผ ลการทดสอบจากศู น ย์ ภ าษา TOEFL (Paper-based) ไม่ ต่ ากว่ า 525
คะแนน หรื อ TOEFL (Computer-based) ไม่ ต่ ากว่ า 195 คะแนน หรื อ IELTS (Academic
Module) ไม่ต่ากว่า 5.5 หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า
- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
- ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีมาตรฐานสอดคล้องตาม
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ เรื่ อ ง การก าหนดมาตรฐาน
วารสารวิชาการระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ประกอบการสาเร็จการศึกษา จานวน 1 เรื่อง
- ผ่ านการเรียนวิ ช าภาษาฝรั่ งเศสโดยมี เ วลาเรียนไม่ น้อ ยกว่ า 40 ชั่วโมง (ตามข้อกาหนดของ
Université de Lorraine)
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
การประเมินผลการเรียนรู้จะถูกกาหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน ซึ่งใน
แผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่ได้จากวิชา มีการกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้
คะแนน ค่าถ่วงน้าหนักคะแนนของการประเมินผล วิธีการและช่วงคะแนนตัดเกรด ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมดของหลักสูตรและรายวิชา ดังปรากฏใน มคอ. 3 (AUN.2.2) หมวดที่ 5 แผนการสอน
และการประเมินผล ซึ่งครอบคลุมแผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้สอนต้องส่ง มคอ. 3 แก่
ภาควิชาก่อนเปิดภาคเรียน และแจ้งผู้เรียนตั้งแต่คาบเรียนแรกของแต่ละวิชา

- 22 สาหรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจะแตกต่างกัน แต่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน จึงส่งผลให้ต้องใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน
และการส่งงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทางานที่มอบหมาย การนาเสนอข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตามทุก
รายวิชา ผู้สอนจะคานึงถึงความถูกต้องในการประเมินผลเพื่อให้สะท้อนผลการเรี ยนรู้ในแต่ละวิชา และการวัดผล
การศึ กษาเป็ นไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยใช้ระบบ “ส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์ ” ของมหาวิทยาลัย
https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยนักศึกษาสามารถดูผลการเรียนและประเมินผู้สอนใน
แต่ละภาคการเรียนได้ในระบบนี้
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรจะกาหนดให้ผู้สอนดาเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้
ตามที่ระบุในรายละเอียดของแต่ละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาจะระบุไว้
ในเอกสาร มคอ.5 (AUN.5.3) โดยผู้ ส อนต้ อ งรวบรวมคะแนนเพื่ อ ท าการตั ด เกรดในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยระบบนี้นักศึกษาสามารถดู
ผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่งานทะเบียนการศึกษากาหนด และกาหนดให้ผู้เรียนทาการ
ประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาอีกด้วย เพื่อที่ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานวิชาการ จะได้นาผลการประเมิน
ไปพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทากิจกรรมการ
เรียนการสอนต่าง ๆ ในชั้นเรียนดังระบุใ น มคอ.3 (AUN.2.2) เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลโดยผู้สอนจะมีการแจ้งผลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้กลับในช่วงเวลาที่ กาหนด
นอกจากนั้นหลักสูตรได้กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยผล
ของคะแนนและการประเมิ นที่ ได้รับ ผู้ ส อนจะนามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถนาผลคะแนนการสอบที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและทบทวนวิธีการเรียนหรือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนที่ผ่านมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลั กสู ตรมี ระบบของการให้ ความเป็ นธรรมในการจั ดการเรี ยนการสอน โดยการให้ ผู้ เรี ยนสามารถ
ดาเนินการร้องเรียนหรื อสอบถามในปัญหาและประเด็ นที่ผู้เรียนสงสัยในการเรี ยนการสอน เช่น การวัดและ
ประเมินผลการเรียน การให้คะแนน การมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งมีการระบุวิธีการ
ดาเนินการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.2 (AUN.1.1-01) หมวดที่ 7 ข้อ 5การอุทธรณ์ของนักศึกษาโดยผู้เรียน
สามารถดาเนินการยื่นคาร้อง ประเภท “การขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ”ด้วยคาร้องทั่วไป โดยภาควิชาได้มี
ตัวอย่างการกรอกคาร้องและสรุปการดาเนินการเกี่ยวกับคาร้องประเภทต่าง ๆ (AUN.5.5) รวมถึงการขอดูคะแนน
/ เปิดข้อสอบ ไว้ในแฟ้มเอกสารหน้าภาควิชาตรงเคาน์เตอร์หมายเลข 3
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การประเมินตนเอง
5

การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5.1 AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.2 AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.3 AUN.5.3 มคอ.5
AUN.5.4 AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.5 AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.5.5 ตัวอย่างการกรอกคาร้องและสรุปการดาเนินการเกี่ยวกับคาร้องประเภทต่าง ๆ
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
ผลการดาเนินงาน

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 เพื่อรองรับและตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใช้แผนระยะ 5 ปี(AUN.6.1) ของคณะใน
การดาเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบด้วยสมรรถนะอัตรากาลัง ความ
ต้องการในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซึ่งมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กาหนด
เป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนาไปเป็นตัวบ่งชี้ของความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กาหนดไว้
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service
ภาควิชาได้มีการวางแผนและกาหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียนการสอน การ
ทาวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (AUN.6.2-01) เพื่อรองรับกับ
การบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงภาระงานโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการที่มีปัจจุบันพบว่ามีจานวน
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิตสาหรับด้านการทางานวิจัยและบริการ
วิชาการ พบว่ามีผลงานที่ได้ดาเนินการ และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจานวนมากและมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีบุคลากรสายวิชาการประจา 3 คน (AUN.6.2-02) จานวนอาจารย์แสดง
ดังตาราง AUN.6.1 ซึ่งปีการศึกษาปัจจุบันหลักสูตรมีจานวนนักศึกษา E-DEEE จานวน 2 คน ซึ่งทุกคนกาลังศึกษา
อยู่ในชั้นปีที่ 3
จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่งวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562

อาจารย์ พเิ ศษ
23%

อาจารย์
20%

ศาสตราจารย์
5%
รองศาสตราจารย์
16%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
36%

- 25 ตาราง AUN.6.1 จานวนอาจารย์จาแนกตามปีการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก
ประเภท
ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม

ช
1
3
10
16
13
43

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ป.เอก
ป.เอก
ญ N
ช ญ N
N
%
N
%
- 1 1 100 1 - 1 1
100
- 3 3 100 3 - 3 3
100
- 10 6
60
9 - 9 6 66.67
4 20 7
35 15 4 19 6 31.58
5 18 3 16.67 2 5 7 9 52 20 38.46 30 9 39 16 41.03

ประเภท
ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม

ช
2
6
12
7
11
36

ปีการศึกษา 2560
ป.เอก
ญ
N
N
%
2
2
100
6
6
100
12 6
50
6 13 12 92.30
1 10 2
20
7 43 28 65.11

ช
2
7
14
5
9
37

ปีการศึกษา 2559
ป.เอก
ช ญ N
N
%
1 - 1 1
100
4 - 4 4
100
11 - 11 6 54.55
10 5 15 7 46.67
6 4 10 2
20
32 9 41 20 48.78

ปีการศึกษา 2561
ป.เอก
ญ
N
N
%
2
2
100
7
7
100
2 16 10
62.5
4
9
7
77.77
1 10 4
40
7 44 30 68.18

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
ภาควิชาจึงได้มีการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาได้ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง และจัดให้มี
การสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุการทางาน อย่างไรก็ตามการบริหารหลักสูตรการศึกษา
ระดับสูง ต้องคานึงถึงความหลากหลายขององค์ความรู้ที่แตกต่างกั นและประสบการณ์ของผู้สอนเป็นสาคัญดังนั้น
ภาควิชาจึงได้เชิญบุคลากรที่เกษียณอายุที่มีประสบการณ์สูงและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สกอ. กาหนด และ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมาเป็นส่วนสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับบุคลากรปัจจุบันของ
ภาควิชา สาหรับการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการใหม่ จะมีการประกาศและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และมหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th ช่องทางของ
สื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจะดาเนินการคัดเลือกและคัดสรรบุคลากรใหม่ตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารตามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล และตามมติ ข องคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยมีการกาหนดคุณสมบัติตามที่ภาควิชาต้องการ (AUN.6.3-01) จากนั้นจัดทาเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยดาเนินการรับสมัครตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอบวัดคุณสมบัติโดยการสัมภาษณ์ ประเมินผล
การสอบวัดคุณสมบัติ และประกาศผลการรับสมัครตลอดจนการทาสัญญาจ้างและประเมินผลการทดลองการการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนดซึ่งขั้นตอนการดาเนินการทั้งหมดจะสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบที่โปร่งใส เป็นธรรม และเชื่อถือได้

- 26 ตาราง AUN.6.2 การคงอยู่ของอาจารย์ประจาในหลักสูตร
ปีการศึกษา

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ต้นปีการศึกษา

2558
2559
2560
2561

3
3
3
3

จานวนอาจารย์ลาออก/
เกษียณในระหว่างปี
การศึกษา
-

จานวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง
ปีการศึกษา
-

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ปลายปีการศึกษา
3
3
3
3

ส าหรั บ การประเมิ น ผลของบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ รั บ ใหม่ จ ะก าหนดให้มี ก ารผ่ า นการอบรมทางด้าน
สมรรถนะของการเป็นอาจารย์ผู้สอน และมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จานวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่
1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแรก ระยะที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ปี และระยะ
ที่ 3 การประเมินผลการบรรจุเป็นพนักงานประจาที่มีเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยรายละเอียดข้อมูลจะมีการชี้แจงให้บุคลากรสายวิชาการที่รับใหม่ได้รับทราบตั้งแต่เริ่มต้น
ปฏิบัติงาน
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังปรากฏใน AUN.6.4 ที่มีผลต่อการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรสาย
วิชาการ ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหัวหน้าภาควิชา และจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยกาหนด โดยที่จะให้ผู้มีอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลง
นามในการงานให้เลื่อนตาแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ระหว่างเดือน ต.ค. ถึง มี.ค. และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน ขณะที่การเลื่อนตาแหน่งในบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะอยู่
ในรูปแบบการขอตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผศ. รศ. และ ศ. ตามลาดับ (AUN.6.3-02)
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จะมีการกาหนดให้แต่ละปีการศึกษาจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่เป็นพนักงานประจา จานวน 2 ครั้งต่อปี ด้วยหลักการตามแบบฟอร์มของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551และมีการประกาศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้เข้าใจและรับทราบ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเลื่อน
เงินเดือน โดยมีองค์ประกอบการประเมินผลจานวน 3 ด้าน (AUN.6.4) ได้แก่
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
งานบริหารของแต่ละบุคคล
2) การประเมินผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรม
และความซื่อสัตย์ (M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสาเร็จของงาน (U) การทางานเป็นทีม (T) จิตสานึกองค์กร (N) และ
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (B) และ
3) การประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
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ภาควิชาได้มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม
วิชาการเพื่อนามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน การทาวิจัย และ
การให้บริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (AUN.6.5)
ตาราง AUN.6.3 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การทาวิจัย และเสนอผลงานวิจัย (AUN.6.5)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

หัวข้อ/เรื่อง

1

รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์

ฝึกอบรม ลักษณะการทาวิจัย

2

ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ครั้งที่ 41

วันเวลา / สถานที่อบรม
ณ Groupe de Recherche en
Electrotechnique et Electronique de
Nancy (GREEN) Laboratory, Universite de
Lorraine สาธารณรัฐฝรั่งเศส
วันที่ 6 พ.ค – 4 ก.ค. 2562
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โอเทล แอนด์ คอน
เวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการเกณฑ์การคัดเลือก
และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่
ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิ ศตนสร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา
2560 ไม่มีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
สาหรับบุคลากรที่ทางานวิจัยและมีการนาเสนอหรือตีพิมพ์เผยเพื่อการแพร่ผลงานวิจัย ทางส่วนงานมีการ
ให้การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณให้แก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยใช้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้มีการกาหนดหลักเณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ใน
ส่วนของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการสนั บสนุนเป็นทุนอุดหนุนเพื่อการไปนาเสนอผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-03)
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการทางานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณค่าเพื่อนาไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีก ารนาไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอนบูรณากับการให้บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม ปีการศึกษา 2561 บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติรวม 20 เรื่อง (AUN.6.7)
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ปีการศึกษา

ด้านการเรียนการสอน

2558
2559
2560
2561

2
-

ด้านวิศวกรรม
ISI หรือ SCOPUS
4
15
20

รวม
2
4
15
20

จานวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่ต่อบุคลากรสายวิชาการ
0.4
0.8
3
6.67

การประเมินตนเอง
6
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7










รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.6.1
AUN.6.2
AUN.6.3
AUN.6.4
AUN.6.5
AUN.6.6

AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
AUN.6.2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกิน ภาระงานสอน
AUN.6.2-02 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2561
AUN.6.3-01 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับ 1-9
AUN.6.3-02 แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
AUN.6-4 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
AUN.6.5 ตัวอย่างการเดินทางไปประชุมและทาวิจัย
AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

- 29 -

AUN.6.7

AUN.6.6-02 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
(ฉบับ 1-3)
AUN.6.6-03 หลั กเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน เพื่ อการไปเสนอผลงานวิ ช าการระดั บชาติและระดั บ
นานาชาติ
AUN.6.7 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2561
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
ผลการดาเนินงาน

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
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งบุคลากรทุกคนของภาควิชาจะทาหน้าที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาได้ยึดหลักแผนพัฒนา
บุคลากรของทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ในการดาเนินงาน ซึ่งอยู่ในแผนฉบับเดียวกับ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของ
บุคลากรโดยยึดหลักตามวิสัยทัศน์ของงานบุคลากรที่ว่า “พัฒนาคน ส่งเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล”
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทาโดยกาหนดตามความคาดหวังด้านสมรรถนะของบุคลากรที่ส่วน
งานต้องการ จากนั้นกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กาหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล
วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนาไปเป็นตัวบ่งชี้ของความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กาหนดไว้
นอกจากนั้น แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประกอบด้วยอัตรากาลัง ความต้องการในการอบรม/พัฒนา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคคล เช่นเดียวกับแผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ
ภาควิชาจัดอัตรากาลังที่มี หน้าที่แตกต่างกันเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและ
บุคลากรสายวิชาการ ดังตาราง AUN.7-1และ AUN.7-2
ตาราง AUN.7-1จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สายงาน

ปีการศึกษา 2557
ตรี
โท

บุคลากรห้องปฏิบัติการ
บุคลากรสารสนเทศ
บุคลากรสายบริหารจัดการ
บุคลากรสายบริการนักศึกษา
รวม

1
1
4
6

ปีการศึกษา 2558
ตรี
โท

1
1
2

2
1
3
6

1
1

ปีการศึกษา 2559
ตรี
โท

1
1
4
6

1
1
2

ปีการศึกษา 2560
ตรี
โท

2
1
2
5

2
1
3

ปีการศึกษา 2561
ตรี
โท

2
1
3

2
1
3

ตารางAUN.7-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
ที่
ชื่อ – นามสกุล
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด
2 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ

วุฒิการศึกษา
หน้าที่
ปริญญาโท นักศึกษาปริญญาโทและเอก
, งานหลักสูตร, งานวิจัย,
ปริญญาโท งานพัสดุ-ครุภัณฑ์, เบิก
จ่ายเงินโปรเจค, ยืม-คืน
อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน

สถานที่ติดต่อ
สานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 4
สานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 1

- 31 ที่
ชื่อ – นามสกุล
3 นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

5 นายนุกูล บุญทับ

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
วิศวกรไฟฟ้า

6 นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี

นักวิชาการศึกษา

7 นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

นักวิชาการศึกษา

8 นายสมบูณ์ เชื้อเพชร*

พนักงานบริการ

วุฒิการศึกษา
หน้าที่
สถานที่ติดต่อ
ปริญญาโท ดูแลนักศึกษาปริญญาตรี,
สานักงานภาควิชา
งานวิชาการปริญญาตรี, งาน
เคาน์เตอร์ 3
การเงินต่างๆ, กิจการ
นักศึกษา
ปริญญาตรี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
อาคาร 44 ห้อง 510
จัดการเรียนการสอนของ
สโตร์หน่วยไฟฟ้า
หน่วยไฟฟ้ากาลัง
กาลัง
ปริญญาตรี งานสารบรรณ, งานแผน
สานักงานภาควิชา
ภาควิชา, โครงการต่าง ๆ,
เคาน์เตอร์ 2
งานประกันคุณภาพ
ปริญญาตรี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
อาคาร 44 ห้อง 402
จัดการเรียนการสอนของ
สโตร์หน่วย
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
อาคาร 52 ห้อง 509
จัดการเรียนการสอนของ
สโตร์หน่วย
หน่วยการศึกษา
การศึกษา

หมายเหตุ *สังกัดสานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
แต่ละครั้งที่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าต้องการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเก่าที่
ลาออกหรือเกษียณอายุจะมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและภาระงานที่ต้องการอย่างชัดเจนซึ่งจะยึด
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด แล้วประกาศรับสมัครงานทั้งเว็บไซต์ของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และ
มหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th ที่เมนูข่าวสมัครงาน เมื่อได้รับบุคลากรใหม่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าภาควิชาจะ
มีการมอบหมายงานแก่บุค ลากรสายสนั บสนุ น ตามภาระงานที่ ไ ด้ป ระกาศรั บสมัค รและเกลี่ย ภาระงานตาม
ความสามารถ
ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-01)
ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-02)
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวใน AUN.7.3 จะมีผลต่อการเลื่อนตาแหน่งและการขึ้นเงินเดือนของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะถูก
ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหัวหน้าภาควิชา และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทาง
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยที่จะให้ผู้มีอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตาแหน่งหรือการขึ้น
เงินเดือน

- 32 ตัวอย่างใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-03)

ตัวอย่างใบสมัครพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-04)

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตาแหน่งจะมีการกาหนดเพื่อให้พัฒนา หรือ
ปรับปรุงผู้ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานให้ทางานอย่างมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประเมินโดยใช้หลักการและ
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน

- 33 2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย์
(M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสาเร็จของงาน (U) การทางานเป็นทีม (T) จิตสานึกองค์กร (N) และการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (B)
กรณี พ นั ก งานพิ เ ศษใช้ แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการของพนั ก งานพิ เ ศษ ซึ่ ง มี
องค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่
1) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
7.2 Competences of support staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตาแหน่งจะมีการกาหนดเพื่อให้พัฒนา หรือ
ปรับปรุงผู้ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานให้ทางานอย่างมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประเมินโดยใช้หลักการและ
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย์
(M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสาเร็จของงาน (U) การทางานเป็นทีม (T) จิตสานึกองค์กร (N) และการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (B)
กรณี พ นั ก งานพิ เ ศษใช้ แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการของพนั ก งานพิ เ ศษ ซึ่ ง มี
องค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่
1) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรท่านใดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง และทาง
ภาควิชาได้มีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว แต่ผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไม่ดีขึ้น
ทางภาควิชาอาจจะพิจารณาให้ออกจากงานโดยถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของทางคณะกรรมการกาหนด โดยคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึงการรักษาวินัย
และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และ AUN.7.3-03)
นอกจากนั้น ภาควิชาได้ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
(AUN.9.1) มีแบบสอบถามตอบสมบูรณ์ 2 ชุด ด้านการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวชีวิต ข้อ 3.3 เจ้าหน้าที่
ภาควิชาให้คาแนะนาและช่วยเหลือ พบว่าความพึงพอใจต่อการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ในระดับดีมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 5.00 โดยเมื่อพิจารณาความต้องการในการพัฒนาเทียบจากความคาดหวังพบว่า ค่า PNImodified ได้ค่า0
ซึ่งไม่มีความแตกต่างจาก 0 แสดงว่าระดับความคาดหวังกับการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับที่ต้องการ
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรได้ใช้กระบวนการของคณะที่มีการสารวจความต้องการใน
การอบรมของสายสนับสนุนว่าต้องการพัฒนาตนเองทางด้านใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ที่หน่ วยงานอื่นส่ง
เรื่องผ่านทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเข้า

- 34 อบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในภาระหน้าที่ของแต่ละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหน้าภาควิชาพิจารณา
เห็นสมควรให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา เพื่อที่บุคลากรจะได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและนา
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
ปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 6 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน และพนักงาน
พิเศษ 2 คน โดยแต่ละการอบรมจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวกั บหน้าที่ที่ต้อง
ทาอยู่เป็นประจา เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองและนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(AUN.7-4)
ตาราง AUN.7-4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ เขมาภิรักษ์

2

3
4

นายนุกูล บุญทับ

นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร
นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

พนักงานพิเศษ
5 นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี
6 นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม

วันเวลา / สถานที่อบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
อย่างมืออาชีพ
การเข้าอบรมกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ
การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
(CHE Curricilum Online : CHECO)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
อย่างมืออาชีพ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
อย่างมืออาชีพ
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
บริหารจัดการ เรื่อ แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิก
จ่ายเงิน

ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.นครราชสีมา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
วันที่ 19 กันยายน 2561
เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 406
ชั้น 4 สานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 216/217 อาคารคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.นครราชสีมา
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ชื่อ – นามสกุล

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
อย่างมืออาชีพ

วันเวลา / สถานที่อบรม
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ แก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กที่ ไ ด้ ป ระพฤติ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี เสี ย สละ และอุ ทิ ศ ตนสร้ า งประโยชน์ แ ก่
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2561 ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

การประเมินตนเอง
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







- 36 รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.7.1
AUN.7.2

AUN.7.3

AUN.7.4
AUN.7.5

AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
AUN.7.2-01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.7.2-02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ
AUN.7.2-03 ใบสมัคร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
AUN.7.2-04 ใบสมัคร (พนักงานพิเศษ)
AUN.7.3-01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7.3-02แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.7.3-03 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญา
เอก และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561
AUN.7.4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
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AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
ผลการดาเนินงาน

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date
หลักสูตรได้มีการกาหนดจานวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาตามที่
ระบุไว้ใน มคอ. 2 (AUN.1.1-01) หมวดที่ 3 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี
และบัณฑิตวิทยาลัยจะทาหน้าที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยประชาสัมพันธ์ระเบียบการรับสมัคร และรับสมัคร
ผ่านทาง http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx ซึ่งผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถ
ตรวจสอบข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับทราบข้อมูล
และข่าวสารที่ประกาศและที่มีการประชาสัมพันธ์สาหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมและมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
และตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
ระเบียบการรับสมัคร

- 38 ตาราง AUN.8-1 ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตร
ปีการศึกษา จานวนผู้สมัคร จานวนที่ประกาศรับ จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
2558
1
5
1
2559
2
5
2
2560
5
2561
5
ตาราง AUN.8-2 จานวนนักศึกษาทั้งหมดจาแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
นักศึกษา
ปีการศึกษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
1
2
1
2
1
2
2558
2559
2
2
2560
2
2
2561
2
2

ตกค้าง
1
2
-

จานวนที่ลงทะเบียน
2
-

รวม
1
2
2
2

2
2
2
2

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้กาหนดกฏเกณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการรับสมัครตามที่ถูกระบุ ในเอกสารหลักสูตร
มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ (AUN.1.1-01) ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า และ
(2) มี ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00 และในระดับ
ปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.50 และ
(3) มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 และ
(4) มี คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
(5) ผ่ า นการน าเสนอผลงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) จ านวน 2 เรื่ อ ง หรื อ มี ผ ลงานวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ภาษาอั ง กฤษที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 SCOPUS หรือ ISI จานวน 2 ฉบับ
(6) ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ (1),(2) และ (5) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า และ
(2) มี ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00 และในระดับ
ปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.50 และ

- 39 (3) มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 และ
(4) มี คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
(5) ผ่ า นการน าเสนอผลงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) จ านวน 1 เรื่ อ ง หรื อ มี ผ ลงานวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ภาษาอั ง กฤษที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 SCOPUS หรือ ISI จานวน 1 ฉบับ
(6) ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ (1),(2),(3) และ (5) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
โดยบัณฑิตวิท ยาลั ยจะจัดทาระเบียบการรับสมัครบนเว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษาดาเนินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ และจัดสอบวัดคุณสมบัติ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการวัดและประเมิ นผลการสอบ
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
และที่กาหนดโดยคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งมาจากมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ เกี่ยวข้อง โดยข้อมู ล และรายละเอียดในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจะมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะทุกช่องทางและตามความเหมาะสม
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload
หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผู้เรียนผ่าน
ทางระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp และทาง
เว็บไซต์ของภาควิชาตลอดจนการติดตามการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง e-mail และการพบปะพูดคุยอีกทั้งมี
การมอบหมายให้มีระบบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาประจาห้อง (AUN.8.3) และอาจารย์
ผู้สอน ในการควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
หลั ก สู ต รได้ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท าวิ จั ย กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งประเทศ โดยปี ก ารศึ ก ษา 256 1
นักศึกษาทั้ง 2 คน ได้แก่ นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ และนายทรงกลด ศรีปรางค์ ได้ร่วมทาวิจัยกับ LEMTA lab.
ของ Universite de Lorraine ซึ่งมี รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาและมีการติดตามความก้าวหน้ า
ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2562 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ เดินทางไป
ปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (AUN.6.5)
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสาคัญในความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาด้วยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาด้วยการ
บริการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทาการรักษาและจ่ายยา
เบื้องต้นที่มีแพทย์ประจาทาหน้าที่ ตรวจสุขภาพในแต่ละวัน ซึ่ งนักศึก ษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถ
ตรวจสอบแพทย์เวรเข้าตรวจได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html สาหรับห้องน้าและบริเวณ
ที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ ด้ วยพนักงานทาความสะอาดของแต่ละ

- 40 อาคาร และมีการทาประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิต อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx

นอกจากนั้นภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องทาวิจัย และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาของหลักสูตรโดยคานึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการทาวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร
การประเมินตนเอง
8

คุณภาพผูเ้ รียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)

8.1

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

8.2
8.3
8.4
8.5

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

AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.8.3 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
AUN.6.5 ตัวอย่างการเข้าร่วมประชุมวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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AUN.9 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
ผลการดาเนินงาน

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้ใช้ห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการที่ทันสมัยมีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
และการทาวิจัยที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (Thai-Franch Innovation Institute) หรืออาคาร 43
ซึ่งมี ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC) เป็นแกนกลางหลักในการเรียนรู้
และการทาวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรซึ่งรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน
เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยนักศึกษาปริญญาเอกได้ตอบ
แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (AUN.9.1)
เกี่ยวกับห้องเรียนและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.00
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางที่นักศึกษาของหลักสูตรสามารถไปค้นคว้าหนังสือ ตารา และวารสาร ใช้งาน
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และใช้งานห้องรวมเพื่อการติวหรือทางานเป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถจองห้องออนไลน์ได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th โดยภาคการศึกษาปกติเปิดให้บริการในวันจันทร์-วัน
ศุกร์เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ขณะที่ภาคฤดูร้อนเปิดให้บริการในวันจันทร์-วัน
ศุกร์เวลา 08.00-16.00 น. นอกจากนั้น เว็ บไซต์ของหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งค้นคว้าให้นักศึกษา
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/ เพื่อสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิ จั ย ของอาจารย์ ที่ ร วบรวมมาจากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ โดยนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกได้ ต อบ
แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (AUN.9.1)
เกี่ยวกับหนังสือ/ตารา แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระดับดีมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 5.00
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC) เป็นศูนย์วิจัยระดับแนวหน้า
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย
เป็นจานวนมากและบุคลากรซึ่ งท าหน้าที่ ช่วยสนับสนุนการดาเนินการวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส โดยนักศึกษาปริญญาเอกได้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

- 42 นักศึกษาระดับปริญญาเอก (AUN.9.1) เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนและการ
วิจัย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.00

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้สายด้วยการติดตั้งให้ครอบคลุมทุกส่วน
ของมหาวิทยาลัยผ่าน Wireless network connection ชื่อ @KMUTNB-WIFI by AIS ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้า
ใช้ ง านด้ ว ยชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่ า นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ไว้ ตั้ ง แต่ เ ข้ า ศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต าม ภาควิ ช าได้ ติ ด ตั้ ง
อินเตอร์เน็ตไร้ส ายเพิ่ม เติม ให้ค รอบคลุ ม ทุ ก ชั้นที่มีก ารจั ดการเรี ยนการสอนให้แก่นักศึ กษาในหลักสูต ร ผ่ า น
Wireless network connection ชื่ อ TE-Wifi, TE-Staff เพิ่ ม เติ ม 14 จุ ด นอกจากนี้ ภาควิ ช ามี เ ว็ บ ไซต์
e-learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น http://www.edu.kmutnb.ac.th/telearning/login/index.php
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะและภาควิชาได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ปี
การศึกษา 2561 ภาควิชาได้ปรับปรุงห้องประลองและห้องปฏิบัติการที่ตึก 44 ห้อง 403 และ 404 ให้มีความ
ทั น สมั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และกระตุ้ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร ส าหรั บ สุ ข อนามั ย ของนั ก ศึ ก ษานั้ น
มหาวิทยาลัยได้มีบริการตรวจสุขภาพประจาปีฟรีให้แก่นักศึกษาที่แจ้งความจานง ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทา
การรักษาและจ่ายยาเบื้องต้น ตลอดจนมีแพทย์เวรเข้าตรวจในแต่ละวัน ซึ่งนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยได้ทาประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุก
ชั้ นปี ซึ่ งคุ้ มครองเมื่ อประสบอุ บั ติ เหตุ จนได้ รั บบาดเจ็ บและเสี ยชี วิ ต ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่
www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
ห้องน้าและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงานทาความ
สะอาดที่คณะได้ว่าจ้างไว้และประจาอยู่ในแต่ละอาคาร ส่วนระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 44 อาทิเช่น
กล้องวงจรปิด บันไดฉุกเฉิน ระบบแจ้งไฟไหม้ ระบบสปริงเกอร์ และถังดับเพลิง เป็นต้น ขณะทีอ่ าคาร 52 มีระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่นตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด (Fire hose Rack) กล้องวงจรปิด และ
บันไดขึ้นลง 3 ด้านที่สามารถใช้เป็นทางฉุกเฉินได้ เป็นต้น นอกจากนั้น อาคารของคณะได้ถูกออกแบบให้มีทาง

- 43 ลาดบริเวณทางขึ้นด้านหน้าอาคาร 44 และทางขึ้นด้านข้างของอาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้มีความต้องการพิเศษในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของคณะ
ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
ได้แก่
- อาคาร 44 : การติดตั้งระบบแจ้งไฟไหม้ใหม่ การติดตั้งระบบวงจรปิดเพิ่มเติ ม การติดตั้งขอบกันลื่นของ
บันไดแต่ละขั้นใหม่
- อาคาร 52 : การติดตั้งระบบแจ้งไฟไหม้ใหม่ การติดตั้งระบบวงจรปิดเพิ่มเติม การติดตั้งระบบคีย์การ์ด
ที่ห้องเรียนสาหรับควบคุมประตูเข้า-ออกและระบบไฟฟ้าในห้องนั้น ๆ
โดยนักศึกษาปริญญาเอกได้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึ งพอใจต่อการให้บริการของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (AUN.9.1) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.13
การประเมินตนเอง
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

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

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

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

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

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

for people with special needs are defined and implemented

Overall

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.9.1 ถึง AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
AUN.9.5
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561
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AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
ผลการดาเนินงาน

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้ถูกออกแบบและพัฒนาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้หลักสูตรสะท้อนการเป็นบัณฑิต “คิดเป็น
ทาเป็น ถ่ายทอดเป็น ” ตามอัตลั กษณ์ของภาควิ ชาและสอดคล้ องกั บคณะที่ต้ องการผลิ ตครู ช่ าง (อาจารย์ ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ) จึ ง ส่ ง ผลให้ ห ลั ก สู ต รสามารถสร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ครู ที่ ส ามารถถ่ า ยทอดและเข้ า ใจทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงานเพื่อสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ หรือนักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
ได้ ข้อมูลที่สาคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (AUN.1.302) ได้แก่
1) ดร.ยศพล รัฐอมฤต ภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้แก่
2) รศ.ดร.สุรินทร์ คาฝอย ภาคการศึกษา
3) Prof.Dr.Bernard Davat ศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญของหลักสูตรจากต่างประเทศ
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
อาจารย์ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกาหนดสมรรถนะที่ต้องการของหลักสูตร ทักษะความรู้ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของหลักสูตร
เป็นบัณฑิตที่มี ความรู้ ทั กษะ และเจตคติตามที่หลักสูตรคาดหวัง นอกจากนั้ น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ได้มีการปรับปรุงให้
ทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่กาหนดทุก ๆ 5 ปี ซึ่งไปเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามีการกากับ
การดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงาน และ มคอ. 7 หมวดที่ 6 ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ (AUN.1.101)
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลักสูตรมีการกาหนดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ใน
เอกสารหลักสูตร มคอ.2 (AUN.1.1-01) และมีการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคการศึกษา ซึ่งผู้สอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร
มคอ.3 (AUN.2.2) และหลักจากสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการ
เรียนรู้ในเอกสาร มคอ. 5 (AUN.5.3)
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับสูงจึงมีการมุ่งเน้นการทาวิจัยผู้สอนได้มีการสอดแทรก
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแง่แนวคิดการทางานวิจัย วิธีการทาวิจัย และกระบวนการ
ในการทาวิจัย เข้าไปในทุกรายวิชารายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของการบู รณาการความรู้เข้าไปภายใน
เนื้อหารายวิชา การยกตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
ให้กับนักศึกษา
10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ปีการศึกษา 2561 ภาควิชา (AUN.9.1) โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คือ 4.44 แสดงว่าความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับดี ซึ่งด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย
1) ห้องเรียน และอุปกรณ์สนับสนุนมีความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.00)
2) ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนและการวิจัย เพียงพอ และทันสมัย อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.00)
3) ห้องโปรเจคมีความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัย อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.5)
4) การจั ด สรรงบประมาณในการท าโครงงานหรือ งานวิ จัย มีค วามเหมาะสม อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.5)
5) ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00)
6) หนังสือ/ตารา/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีจานวนเพีย งพอ
ทันสมัย เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00)
อย่างไรก็ตาม แบบสอบถามนี้ยังครอบคลุมด้านสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.13) ด้านการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 5.00) ด้านการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (ค่าลี่ย 5.00) และด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 5.00) ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกด้าน คือ 4.38 SD
0.90 แสดงว่าความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับดี นอกจากนั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีการสอบถาม
ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันด้วย แต่รายงานในภาพรวมของภาควิชา (AUN.10.5)
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชาร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และมีการนาเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ใน
ระดับภาควิชา ระดับส่วนงานโดยการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา เพื่อพิจารณาข้อมูลและแนวทาง
ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือสมัยใหม่ การปรับปรุงพื้นที่การ
ให้บริการต่างๆ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น และมีการกาหนดให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ภาควิชาที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและนาไปพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลและตอบสนองให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการดาเนินการเป็นประจาทุกปีการศึกษาภาควิชารับฟังผลการป้อนกลับข้อมูลจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรปริญญาเอกจากการสารวจความคาดหวังและความพึง
พอใจต่อการให้บริการ (AUN.9.1)
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การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to
curriculum design and development
10.2 The curriculum design and development process is
established and subjected to evaluation and enhancement
10.3 The teaching and learning processes and student assessment
are continuously reviewed and evaluated to ensure their
relevance and alignment
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
10.5 Quality of support services and facilities (at the library,
laboratory, IT facility and student services) is subjected to
evaluation and enhancement
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and
subjected to evaluation and enhancement
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.10.1 AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
AUN.10.2 AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
AUN.10.3 AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.3 มคอ.5
AUN.10.4 AUN.2.2 มคอ.3
AUN.10.5 AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561
AUN.10.5 สรุปผลประเมิ นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการให้บริการของส่วนงาน
ประจาปีการศึกษา 2561
AUN.10.6 AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561
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AUN.11 ผลผลิต (Output)
ผลการดาเนินงาน

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) มีการติดตามอัตราการสอบผ่านและการลาออกกลางคันของนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาอยู่ในระบบ
ตั้งแต่เปิดหลักสูตร 2 คน ได้แก่ นายทรงกลด ศรีปรางค์ และนางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ ยังไม่มีคนใดลาออก
กลางคัน
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้กาหนดให้นักศึกษาพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2561 หลักสูตรนี้มีนักศึกษาทั้งสิ้น 2 คน ซึ่ง
เป็นปีที่ 2 ของการศึกษาในหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาได้เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยที่ Université de Lorraine โดย
นายทรงกลด ศรี ป รางค์ ท างานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ซิ ง โครนั ส ชนิ ด แม่ เ หล็ ก ถาวรที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งควบคุมชี้แนะและให้คาปรึกษาในการทาวิจัยโดย ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง Prof. Noureddine
TAKORABET และ Prof. Babak NAHID-MOBARAKEH ขณะที่ นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ ทาวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิงและตัวเก็บกักพลังงานในระบบกริดไฟฟ้า ซึ่งมี ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี รศ.ดร.เมธี
พจน์ พัฒนศักดิ์ Dr. Jean-Philippe MARTIN และ Prof. Sophie DIDIERJEAN เป็นอาจารย์ที่คอยให้คาปรึกษา
ควบคุม และชี้แนะในการทาวิจัย โดยอาจารย์แต่ละท่านจะมีการติดตามนักศึกษาเป็นระยะด้วยการกาหนด
เป้าหมายหรือการมอบหมายงานแล้วจะมีการติดตามผลภายหลังอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีการศึกษา 2561 นักศึกษาทั้ง 2 คน ได้มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่าง ๆ
ดังนี้
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ผลงานวิจัยของนายทรงกลด ศรีปรางค์
S. Sriprang, B. Nahid- Mobarakeh, S. Pierfederici, N. Takorabet, N. Bizon, P. Kumam, P.
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจในการ

- 49 จัดการหลักสูตร (AUN.9.1) ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.63 โดยหลักสูตรมีการนาผลการประเมิน
ความพึงพอในในด้านต่าง ๆ มาปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ การปรังปรุงหลักสูตรในรอบทุก ๆ 5 ปี การพัฒนาวิธี
และกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการกาหนดทิ ศทาง
ของงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
การประเมินตนเอง
11

ผลผลิต (Output)

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored
and benchmarked for improvement
11.2* The average time to graduate is established, monitored and
benchmarked for improvement
11.3* Employability of graduates is established, monitored and
benchmarked for improvement
11.4 The types and quantity of research activities by students are
established, monitored and benchmarked for improvement
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established,
monitored and benchmarked for improvement
Overall
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AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561

