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ก

คํานํา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่ อเนื่ องโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วั ด และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทย
ประกอบกั บประกาศของคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดับ อุด มศึ ก ษา ที่ได้ กํ าหนดหลัก เกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ดังนั้นภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. และใช้
เกณฑ์ ป ระเมิ น ในระดั บ หลั ก สู ต รของ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
โดยรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับนี้ได้แสดงผลการประเมินตามเกณฑ์ของ AUN-QA ที่มุ่งเน้น
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ พิ จ ารณา Expected Learning Outcome (ELO) เป็ น สํ า คั ญ โดยมี เ กณฑ์
การประเมิ นเป็นแบบ 7 ระดับ ซึ่งผลการประเมินที่ ได้ส ามารถนําไปปรั บปรุ งและพั ฒนาการจั ด การเรี ย น
การสอนของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถใช้เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบและใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป
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สารบัญ
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ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ส่วนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
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ภาคผนวก ก รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 60
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้ประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
มีตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริ หารจั ด การหลั กสูต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รที่กํ าหนดโดยสํานั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 เกณฑ์ (AUN.1 - AUN.11) สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลการดําเนินการ
ผ่าน ไม่ผ่าน

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

จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี*














*อยู่ระหว่างในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2563

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

ง

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
คะแนน
1 2 3 4 5 6 7

เกณฑ์
AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and
Support)
AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)
ภาพรวม













3.3

จ

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering Education
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Electrical Engineering Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Electrical Engineering Education)
2. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
( ) หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
3. รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรปัจจุบัน
1. รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
2. ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
3. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
4. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นส่วนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดิม
มีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อ
Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ได้ยกฐานะ
ขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2514 และ
โอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ยกฐานะเป็นส่วนงานระดับคณะโดยใช้ชื่อว่า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2512–2517 เป็นช่วงระยะเวลาที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับ
การก่อตั้งขึ้น โดยความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อผลิตครูช่างในระดับ
ปริญญาตรี ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่ องกล และสาขาวิชาไฟฟ้ า โครงการความช่วยเหลื อดั งกล่าวได้ เน้ น
ทางด้านการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม
และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศ
ไทย และต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันได้ขยายโครงการความช่วยเหลือแก่คณะเพิ่มขึ้น ด้วย
1

การช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า อีกด้วย
ปัจจุบันคณะครุศ าสตร์ อุตสาหกรรม ได้แบ่งโครงสร้ างการบริ หารงานออกเป็ นส่วนของสํานั กงานคณบดี
ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจํานวน 6 ภาควิชา ได้แก่
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ นั้น คณะได้เปิด
สอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และยังได้จัดการเรียน
การสอนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกด้วย
สําหรับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ที่เรียกว่า แผนกวิธีไฟฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 มี
การประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จึ ง ได้ สั ง กั ด ในคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม และด้วยความช่ วยเหลือจากประเทศสหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมัน ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้ า จึงเป็ น
ภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ให้ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อผลิตครูช่างที่
เน้นการสอนทางทฤษฎีที่เรียกว่า ครูทฤษฎีไฟฟ้า (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปัจจุบันนี้
ปรัชญา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ คือ “พัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ปณิ ธ าน : มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ ายทอด การบริ หารจัด การ การใช้ การสร้ างและพั ฒ นาเทคโนโลยี ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทําได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําเพื่อรับใช้สังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
วัตถุประสงค์ :
1. ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่มีความพร้อมทาง ด้านการ
เรียนการสอนและการจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
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2. ผลิ ต นั ก เทคโนโลยี ท างด้ า นเทคนิ ค ศึ ก ษา นั ก วิ จั ย นั ก การศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารอาชี ว ศึ ก ษาในระดั บ
บั ณฑิ ตศึ ก ษา ให้เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นเทคโนโลยี ก ารศึ กษา และการบริ หารการศึ ก ษาด้ า นการ
อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้นําในด้านความคิด การค้นคว้าและวิจัย
3. วิ จั ย เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างด้ า นการศึ ก ษา เทคโนโลยี ท างด้ า นวิ ศ วกรรม และงานธุ ร กิ จ ด้ า นช่ า ง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
4. บริ ก ารทางวิ ช าการด้ า นวิ ช าประยุ ก ต์ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การบริ ห ารการศึ ก ษา
การจัดการเรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และให้แก่ชุมชน
ตามความต้องการของท้องถิ่น
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่มุ่งเน้น การ
ปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม
5. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยชั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
5.2 ความสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
การศึกษา เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความลึก ซึ้ งใน
ศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จะ
มีส่วนสําคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
5.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. การวิจัยและพัฒนาขั้นสูง ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
3. การประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการฝึกอบรม ให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาของประเทศไทย
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4. การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ วินัย
และความรับผิดชอบต่อสังคม
5.4 จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จํานวน 51 หน่วยกิต
5.5 รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี
- แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
51
หน่วยกิต
วิชาสัมมนา*
2
หน่วยกิต
- แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
48 หน่วยกิต
วิชาบังคับการศึกษา
6
หน่วยกิต
วิชาบังคับทางเทคนิค
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
วิชาสัมมนา*
2
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
* รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษา
5.6 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.7 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้ดี
5.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. นักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
3. นักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
4. วิทยากรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
5.9 ข้อมูลศิษย์เก่าและผลงาน
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ทํางานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ สจล. มจพ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุวรรณภูมิ ธัญบุรี ล้านนา และศรีวิชัย มหาวิยาลัยราชภัฏ และผู้บริหารใน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของเอกชน รัฐวิสาหกิจ และรัฐบาล
5.10 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้ง
ภายในประเทศไทย ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาระดั บ สู ง เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางการศึ ก ษาด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า และต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนการทําวิจัยร่วมกันทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมนี
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ส่วนที่ 2
การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดนโยบาย และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง สําหรับการควบคุมกํากับมาตรฐานในปัจจุบันจะกําหนดให้มีการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 และที่ปรับปรุงเพิ่มเติม โดย
กําหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้เกณฑ์มาตรฐานจํานวน 11 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ
เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา

5. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

8. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

9. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา

11. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี*
* อยู่ระหว่างในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2563

การประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูต รตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วยเกณฑ์การ
ประเมินจํานวน 11 ข้อ ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 11 ข้อ
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
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ส่วนที่ 3
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
การประเมินคุณภาพหลักสูต รในองค์ป ระกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร เป็นการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
มีเกณฑ์การประเมิน จํานวน 11 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
คะแนน
Absolutely Inadequate
1
2

3

4
5

6

7

คําอธิบาย

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents,
evidences or results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA
practice shows little or poor results.
In adequate but Minor Improvement Will Make it Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is
needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they
have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has been fulfil
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected.
Better than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been
efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive
improvement trend.
Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field.
Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of the QA practice shows
very good results and positive improvement tread.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world- class
practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance
of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement trends.
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AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ผลการดําเนินงาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้
จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก มาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) หลังจากได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนมา 10 ปี จึงได้ดําเนินการปรับปรุงอีกครั้งเป็น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.1-01) เพื่อให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตราฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึก ษา
(สกอ.) และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยได้พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิ จ ของภาควิชา (AUN.1.1-02) ที่สัมพันธ์และสอดคล้ องกับของคณะ (AUN.1.1-03) และของ
มหาวิทยาลัย (AUN.1.1-04) ที่ระบุไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ของคณะ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย : พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
จึงได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไว้ใน
มคอ. 1 หรื อตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF) ที่ มุ่ งเน้ นในการผลิ ตบั ณฑิต ผลิต ดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ศึ ก ษา เพื่ อ นํ า ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การวิจั ย และพั ฒ นาขั้ น สู ง ด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา และ
การประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการฝึกอบรม ให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้กําหนดไว้
ใน มคอ. 2 ที่มีทั้งทักษะความรู้เฉพาะทางและทักษะความรู้ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
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1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. และใช้เกณฑ์ประเมินในระดับหลักสูตรของ ASEAN
University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จึงได้มีการดําเนินการประชุมและจัดสัมมนาโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ผู้
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา ศิษย์เก่า เป็นต้น โดยการจัดทําและกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรขึ้น ที่ได้มีการอ้างอิงและเทียบเคียงจากมาตรฐานผลการเรีย นรู้
(Learning Outcomes) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น (AUN1-02) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทักษะ
ทักษะความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะทาง
(Subject
(Subject
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
Generic
Specific
Outcomes)
Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศึกษา ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดการและบริหารงานในสาขาวิชาชีพได้
มีทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลได้
ทํางานเป็นทีมและปรับตัวอยู่ในสังคมได้
ออกแบบ และวิเคราะห์ระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ให้คําปรึกษาและแก้ปัญหาระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ใช้งานเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้
ถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้
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ข้อที่
12

ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทักษะ
ทักษะความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะทาง
(Subject
(Subject
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
Specific
Generic
Outcomes)
Outcomes)

วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพได้



สําหรับการเปรียบเทียบระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐานผล
การเรี ย นรู้ (Learning Outcomes) ของหลั ก สู ต รได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ขึ้ น โดยการอ้ า งอิ ง และเที ย บเคี ย งข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องและสมรรถนะของผู้เรียนและเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ของหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตร
รายวิชา

1

1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes
การดําเนินการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.1-01) ดําเนินการโดยการอ้างอิงจาก
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรที่พบว่าผลการเรียนรู้ดังกล่าวจะมีทั้งส่วนของทักษะ
ความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic) โดยหลักสูตรได้ดําเนินการกระจาย
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (AUN.1-02) ดังแสดงในตารางที่ 1.3
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ตารางที่ 1.3 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

Subject generic

รายวิชา

Subject specific

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
020237000 การวิเคราะห์การสอนขั้นสูงด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
020237001 การวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
020237002 นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
020237100 วิทยานิพนธ์
020237101 วิทยานิพนธ์
020237102 สัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1
020237103 สัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2
020237300 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดยคอมพิวเตอร์
020237301 การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบไฟฟ้ากําลัง
020237302 โครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
020237303 ระบบการจัดการพลังงาน
020237304 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงและแสงอาทิตย์
020237305 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลัง
020237400 ระบบควบคุมอัจฉริยะ
020237401 การออกแบบแบบจําลองและการจําลองระบบ
020237402 เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม
020237403 วิศวกรรมหุ่นยนต์ขั้นสูง
020237404 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมระบบควบคุม
020237500 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการประมวลผลภาพดิจิทัล
020237501 วงจรแปลงผันโดยใช้วิธีสวิตซ์กําลังขั้นสูง
020237502 ระบบฝังตัวขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน
020237503 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
020237504 การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง
020237505 วงจรรวมแบบแอนาลอกและผสมสัญญาณ
020237506 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
020237600 การสื่อสารไร้สายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม่
020237601 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
020237602 เทคนิคการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า
020237603 การวิเคราะห์สายอากาศ
020237604 การวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟและวงจรขยาย
020237605 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(AUN.1-01) จะถูกดําเนินการโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน
2) นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร
3) เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการที่ดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร
4) ตัวแทนขององค์กรวิชาชีพครู
5) ตัวแทนขององค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม
6) ตัวแทนของศิษย์เก่า
7) ตัวแทนของหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต
การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการนําข้อมูลจากรายงานผลใน มคอ.7 ของการจัดการเรียนการสอนในปี
ที่ผ่านมา (AUN.1.3-01) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การจัดให้มีการประชุมโดยคณะกรรมการปรับปรุง
หลั ก สู ต ร (AUN.1.3-02) เพื่ อการปรั บปรุ งหลัก สู ต ร การดํา เนิน การวิ พากษ์/ ประเมิน หลั ก สูต รโดยผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ
(AUN.1.3-03) ซึ่งจะมีรายละเอียดของหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร มคอ. 2 ที่รวมถึงการ
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ที่ให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพของบัณฑิตที่
ระบุไว้ในหลักสูตร
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
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.1.1 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.1-02 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
AUN.1.1-02 เว็บไซต์ภาควิชา http://www.te.kmutnb.ac.th/
AUN.1.1-03 เว็บไซต์คณะ http://www.fte.kmutnb.ac.th/mission.php
AUN.1.1-04 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.kmutnb.ac.th/philosophy.php
AUN.1-2 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.1-02 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
AUN.1.3 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.1.3-02 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
AUN.1.3-03 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
ผลการดําเนินงาน
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ถูกพัฒนา
และปรั บปรุ งจากหลั ก สูต รปรั ช ญาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิศ วกรรมไฟฟ้ าศึ ก ษา (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2554)
(AUN.1-01) และประชาสั ม พั นธ์ให้ กับ ผู้ที่ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย (AUN.2.1-01) ได้รับรู้ และเป็น การดํ าเนิ นการที่ ใ ห้
สอดคล้องตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ที่กําหนดให้ดําเนินการทุก ๆ 5 ปี โดยมีการแก้ไข
(Up-to-date) โดยผู้ที่รับผิดชอบและผู้สอนในหลักสูตรและถูกแก้ไขตามความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัย และรองรับกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตลอดจนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ.
2) การปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อให้มีคุณสมบัติที่สูงขึ้น
3) การปรับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานสากล
4) การปรับรายวิชาหมวดวิชาบังคับการศึกษา หมวดวิชาบังคับการศึกษา หมวดวิชาบังคับทางเทคนิค
และหมวดวิ ช าเลื อก ให้ มี จํานวนรายวิ ช าที่ เหมาะสมและสอดคล้องกั บ ความต้ องการของผู้ ที่ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ที่
กําหนดให้มีรายวิชาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้
กําหนดโครงสร้าง (AUN.1-01) ที่ประกอบด้วยศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่เป็นวิชาด้านการศึกษา ด้านเทคนิค รายวิชา
สัมมนา และวิทยานิพนธ์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกัน ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
และเจตคติ ที่ดี ในการเรียนรู้และการทํางานวิ จัย ที่จะส่งเสริม ให้ผู้ เรี ยนได้ รับผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง (Expected
Learning Outcomes) ตามหลักสูตรที่กําหนด
สํ า หรั บ ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ภาควิ ช าได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (AUN.2.1-02) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สกอ. ที่กําหนดให้ดําเนินการทุก ๆ 5 ปี โดยมีการแก้ไข (Up-to-date) และปรับปรุงข้อมูลจาก
การประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตรที่ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก อาจารย์ผู้ รับผิ ด ชอบ
อาจารย์ประจํา ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในหลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ หลักสู ต รมีค วามทันสมัย รองรับกั บการแปลี่ย นแปลงและการจัด การเรียนการสอนในปัจ จุบัน ตลอดจนมี
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
2) การปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อให้มีคุณสมบัติที่สูงขึ้น
3) การปรับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ต้องมีบทความวิจัยอยู่ในฐานข้อมูลตาม
มาตรฐานสากล
13

4) การปรับปรุง/เพิ่มเติมรายวิชาในหมวดวิชาบังคับการศึกษา หมวดวิชาบังคับทางเทคนิค และหมวด
วิชาเลือก ให้มีรายชื่อวิชาที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่ วนเสีย ที่
กําหนดให้มีเนื้อหาการสอนทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
5) การกําหนดและปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
ภาควิชาได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา อย่างต่อเนื่อง
ตามรอบของการประกันคุณภาพ โดยมีการกําหนดและปรับปรุงเนื้อหาและคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึก ษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.1-01) และหลักสูตรปรัชญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (AUN.2.1-02) ตามข้อคิดเห็นและความต้องการของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีความทันสมัยและรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร นอกจากนั้นหลักสูตรได้มีการปรับ ปรุ ง
ข้อมูลที่สําคัญต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาให้ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย
เป็นต้น
สํา หรับ ในกระบวนการของการจั ดการเรี ย นการสอน ผู้ส อนจะมี การดํ าเนิน การชี้ แจงและแนะนํ าข้ อมู ล
ของแต่ ล ะรายวิ ช าไปยั ง ผู้ เ รี ย นหรื อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการสอนแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาผ่ า นเอกสารของ
มคอ.3 (AUN.2.2-01) ที่มีการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการสอน การกําหนดแผนการ
สอน วิ ธีก ารสอน และการวั ดและประเมิ นผลการเรีย นรู้ และเมื่ อสิ้ น สุด ภาคการศึ ก ษา ผู้ ส อนต้ องจั ดทํา เอกสาร
มคอ. 5 (AUN.2.2-02) เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา สําหรับที่ผู้สอนสามารถนําข้อมูลที่
ได้ไปดําเนินการปรับปรุงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลในรายวิชาดังกล่าวให้มี
คุณภาพเพิ่มมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
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) เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.kmutnb.ac.th/
4) Facebook: KMUTNB_DTE(วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา)
5) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
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สําหรับข้อมูลแต่ละรายวิชาของหลักสูตร จะถูกกําหนดให้ผู้สอนแนะนําและสื่อสารให้แก่ผู้เรียนรับทราบใน
สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนผ่านเอกสารที่มีรายละเอียดหัวข้อครอบคลุม มคอ. 3

การประเมินตนเอง
2
2.1
2.2
2.3

ข้อกําหนดของหลักสูตร (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
15

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.2-1 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.2.1-01 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)
AUN.2.1-02 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
AUN.2-2 AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.2.2-02 เอกสาร มคอ.5
AUN.2.2-03 หลักสูตร มคอ.2 (ร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
ผลการดําเนินงาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning
outcomes
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ถูกพัฒนา
และปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานในตําแหน่ง อาจารย์
ประจํ า สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา นั ก วิ จั ย ประจํ า สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ สถาบั น วิ จั ย นั ก วิ ช าการด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา วิทยากรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความลึกซึ้งในศาสตร์ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาด้านเทคโนโลยีซึ่ง
เป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ และการทําผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ที่มีส่วนสําคัญในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ นอกจากนั้นมีเป้าหมายที่สําคัญ คือ การ
สร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ศึ ก ษา เพื่ อ นํ า ไปใช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยและพัฒนาขั้นสูง ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา การประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัด การศึ กษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการฝึก อบรม ให้เกิดประโยชน์ต่ อแวดวงการศึ กษาของ
ประเทศไทย และการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ วินัย
และความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ได้มีการกําหนดและออกแบบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected
Learning Outcomes) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและตามมาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีจํานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรทั้งหมด 51 หน่วยกิต (AUN.1-01) ที่มีการจัดการเรียนการสอนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ ที่มี
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
แบบ 1.1
หมวดวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
51
หน่วยกิต
วิชาสัมมนา*
2
หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
51
หน่วยกิต
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
48
หน่วยกิต
วิชาบังคับการศึกษา
6
หน่วยกิต
วิชาบังคับทางเทคนิค
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
17

วิชาสัมมนา*
2
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
* รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษา ให้ผลการประเมินเป็น S/U
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear
หลั ก สู ต รปรั ชญาดุ ษฎี บัณฑิต สาขาวิ ช าวิศ วกรรมไฟฟ้ าศึ ก ษา (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) ได้ มีก าร
กระจายทั ก ษะความรู้ เฉพาะทาง (Subject specific) และทั กษะความรู้ ทั่ ว ไป (Subject generic) (AUN.1-02)
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ที่ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 2 ใน 5 ด้าน (AUN.1-01) ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

Subject generic

รายวิชา

Subject specific

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
020237000
020237001
020237002
020237100
020237101
020237102
020237103
020237300
020237301
020237302
020237303
020237304
020237305
020237400
020237401
020237402
020237403
020237404

การวิเคราะห์การสอนขั้นสูงด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
การวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
สัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1
สัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดยคอมพิวเตอร์
การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบไฟฟ้ากําลัง
โครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
ระบบการจัดการพลังงาน
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงและแสงอาทิตย์
หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลัง
ระบบควบคุมอัจฉริยะ
การออกแบบแบบจําลองและการจําลองระบบ
เทคโนโลยีพลังงานและการควบคุม
วิศวกรรมหุ่นยนต์ขั้นสูง
หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมระบบควบคุม
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

Subject generic

รายวิชา

Subject specific

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
020237500 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการประมวลผลภาพดิจิทัล
020237501 วงจรแปลงผันโดยใช้วิธีสวิตซ์กําลังขั้นสูง
020237502 ระบบฝังตัวขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน
020237503 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
020237504 การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายขั้นสูง
020237505 วงจรรวมแบบแอนาลอกและผสมสัญญาณ
020237506 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
020237600 การสื่อสารไร้สายและการสื่อสารทางแสงสมัยใหม่
020237601 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
020237602 เทคนิคการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า
020237603 การวิเคราะห์สายอากาศ
020237604 การวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟและวงจรขยาย
020237605 หัวข้อขั้นสูงด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นการจัด
การศึ กษาในระดั บปริ ญ ญาเอกที่มุ่ งเน้นการผลิ ต บั ณฑิต ที่ให้ มีค วามรู้ ความสามารถในการทําวิ จัย ชั้น สูงทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (AUN.1-01) ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรจึงได้มีการออกแบบให้ครอบคลุม
ทั้งทักษะความรู้ เฉพาะทางของสาขาวิช าและทัก ษะความรู้ ทั่วไป ที่สอดคล้องกับ พันธกิ จของหน่ วยงานและตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาของ สกอ. ที่ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้คํานึงถึงระดับการเรี ยนรู้ที่
กําหนดโดย Bloom’s Texanomy ที่โครงสร้างของหลักสูตรได้เน้นถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับความรู้ขั้นสูง
ได้แก่ การประยุกต์ความรู้และทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา การประเมิน
ค่า เพื่ อช่ว ยในการตัด สิ นใจและการได้ ม าซึ่ งระบบงานที่ ดี ที่สุ ด และการสร้า งสรรค์ งานที่ ส ามารถสร้ างนวั ต กรรม
สมัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา โดยที่ผู้สอนมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น และถ่ายทอดเป็น ดังรายละเอียดที่กําหนดในรายวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า รายวิชาสัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
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การประเมินตนเอง
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
3
Content)
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment
with the expected learning outcomes
3.2 The contribution made by each course to achieve the
expected learning outcomes is clear
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated
and up-to-date
Overall
รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.3-1
AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.3-2
AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.1.02 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
AUN.3-3
AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
ผลการดําเนินงาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้กําหนด
ปรัช ญาไว้ ว่า “มุ่ งเน้ นการพั ฒนางานวิ จัย ชั้น สูง ทางด้า นวิศ วกรรมไฟฟ้ าและการศึ กษา” (AUN.1-01) โดยได้ให้
ความสํ าคั ญกั บการพั ฒนาคนและการศึ ก ษา เพื่ อมุ่ ง สู่สั ง คมแห่ ง การเรีย นรู้ รวมถึ ง การพั ฒนาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความลึกซึ้งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎี
บัณฑิตและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จะมีส่วนสําคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สําหรับการพัฒ นาและปรั บปรุ งหลั กสู ตรปรั ช ญาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าศึ กษา (หลัก สู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
โครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามพั น ธกิ จ หลั ก ของภาควิช า ของคณะ และของมหาวิ ท ยาลั ย และมี การเผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและเข้าในในทิศทางเดียวกันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ การ
ประชุม การประเมิน การสัมมนาประจําปี เป็นต้น
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรได้กําหนดกลยุทธ์และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของแต่ละรายวิชา ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมี พื้ฐาน
ความพร้อมและความตื่นตัวที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้เก่าและใหม่เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้งานและใช้ในการแก้ปัญหา มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริงของผู้สอนและ
ของผู้เรียนที่ทํางานแตกต่างกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกลยุทธ์ของการจัดการ
เรียนการสอนได้ถูกกําหนดไว้ในเอกสาร มคอ. 2 (AUN.1-01) มคอ. 3 (AUN.2-2-01) ที่ได้มีการสะท้อนมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง 5 ด้ า น และผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes) ของหลั ก สู ต ร ที่ มี
รายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นดังนี้
1) การบรรยายเนื้อหาวิชาในห้องเรียน การมอบหมายงาน และการค้นคว้าข้อมูล
2) การอภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์และแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
3) การลงมือทํากิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามที่มอบหมาย
4) การจัดทํารายงานและการนําเสนอข้อมูลในชั้นเรียนและในที่ประชุมวิชาการ
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5) การจัดทําบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
6) การค้นคว้า การทดลอง และทํางานวิจัยตามสาขาวิชาที่ศึกษา
7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและนอกห้องเรียน
8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้
ดังนั้นหลักสูตรจะมีการปลูกฝังและฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่น สามารถนําเสนอหรือสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็น
ระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทํางาน ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcomes) ตามที่กําหนดของหลักสูตร
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นหลักสูตรที่
เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง การสัมมนา การฝึกอบรม การ
ค้นคว้าและทํางานวิจัย ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟ้าสมัยใหม่ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา การเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น นอกจากนั้นมีส่งเสริมการค้นคว้า การสืบค้น การ
วิเคราะห์ข้อมูล การทํารายงาน การนําเสนอข้อมูล และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริงทั้งในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในสถาบบันการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ตลอดชีวิตอันเป็นผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว (AUN.1-01)
การประเมินตนเอง
4

วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)

4.1

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

4.2
4.3

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.4-1
AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.4-2
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.4-3
AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
ผลการดําเนินงาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการประเมิน
ผู้เรียนในขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
1) การรับเข้าศึกษา
ใช้ระบบการรับตรงที่กําหนดให้ผู้ที่เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า โดยมี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะต้ อ งผ่ า นการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า 12 หน่ ว ยกิ ต ของหลั ก สู ต รใน
สถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ/หรือมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
จะต้ อ งมี ก ารเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ทางวิ ช าการ และมี ป ระสบการณ์ ใ นการทํ า งานในตํ า แหน่ ง อาจารย์ นั ก วิ จั ย
นักเทคโนโลยี หรือทํางานเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม
จากนั้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้างต้น ต้องดําเนินการรับสมัครผ่านระบบการสมัครนักศึกษาใหม่ของ
บัณฑิตศึกษา (AUN.5.1-01) โดยให้เป็นไปตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (AUN.5.1-02) และผ่านการสอบ
สัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีประเด็นการพิจารณาที่สําคัญที่รองรับกับการคัดเลือกผู้สมัครที่สามารถได้รับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ตามที่หลักสูตรกําหนด ได้แก่ คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเป็น
และสอดคล้องกับหลักสูตร ความรู้และทักษะที่จําเป็น ความพร้อมและทัศนคติในการศึกษา บุคลิกภาพ ประสบการณ์
และความสามารถในการทํางานวิจัย ตลอดจนทิศทางและเป้าหมายในการศึกษาของผู้เรียน เป็นต้น
2) การวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
การวั ด ผลการเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย นที่ ถู ก กํ า หนดในแผนการสอนของรายวิ ช าต่ า ง ๆ ในแต่ ล ะภาค
การศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้จากแต่ละรายวิชา มีการกําหนดวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน ค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ. 3 (AUN.2.2-02)
3) การจบหลักสูตรการศึกษา
ได้ กํ า หนดเกณฑ์ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ต้ อ งมี
คุณสมบัติ ได้แก่ ผู้เรียนต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) มีการ สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) และเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่า โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ตลอดจนมีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ที่ประกอบด้วย
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) และต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิ มพ์ในวารสาร
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ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and communicated to students
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งแผนการสอนจะ
มีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละรายวิชา มีการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วน
การให้คะแนน ค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ. 3 (AUN.2.2-01) ในหมวดที่ 4 เรื่องการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาของแต่ละวิชา ซึ่งมีการกําหนดกลยุทธ์ในการสอนและวิธีการประเมินเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ไว้ ที่
ผู้สอนจะมีการจัดทําและส่งภาควิชาก่อนเปิดเรียนทุกภาคการศึกษา และแจ้งกับผู้เรียนในสัปดาห์แรกของการเรียน
การสอนในแต่ละวิชา สําหรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจะแตกต่างกัน แต่ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน จึงส่งผลให้ต้องใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การให้คะแนนการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทํางานที่มอบหมาย การนําเสนอข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ทุกรายวิชา ผู้สอนจะคํานึงถึงความถูกต้องในการประเมินผลเพื่อให้สะท้อนผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และการวัดผล
การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2552 โดยใช้ ร ะบบส่ ง เกรดออนไลน์ แ ละการประเมิ น การสอนอาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
แบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิยาลัย (AUN.5.2-01) โดยผู้สอนสามารถเลือกได้ว่าใช้วิธีการตัดเกรดในรูปแบบต่าง ๆ
ที่ประกอบด้วย การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์-อิงกลุ่ม
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรจะกําหนดให้ผู้สอนดําเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน ที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่
ระบุในรายละเอียดของแต่ละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาจะระบุไว้ในเอกสาร
มคอ. 5 (AUN.2.2-02) โดยผู้สอนต้องรวบรวมคะแนนเพื่อทําการตัดเกรดในระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมิน
การสอนอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (AUN.5.2-01) เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบนี้นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนในแต่ละภาคการศึ กษาได้ตามระยะเวลา ที่งาน
ทะเบียนการศึกษากําหนด และกําหนดให้ผู้เรียนทําการประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาอีกด้วย เพื่อที่ผู้สอนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทางด้านงานวิชาการ จะได้นําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทํากิจกรรมการเรียน
การสอนต่าง ๆ ในชั้นเรียน และกําหนดให้ผู้สอนดําเนินการแจ้งผลของคะแนนสอบให้กับผู้เรียนภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นหลักสูตรได้กําหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรี ยนที่ มี ต่อการจั ด การเรีย นการสอน โดยผลของคะแนนและการประเมิน ที่ ได้ รับ ผู้ ส อนจะนํา มาใช้ ในการ
ปรับปรุงวิธีการสอนให้ มีป ระสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถนําผลคะแนนการสอบที่ ได้ไปใช้ ในการ
ปรับปรุงและทบทวนวิธีการเรียนหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนที่ผ่านมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5.5 Students have ready access to appeal procedure
ภาควิชามีระบบของการให้ความเป็นธรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยการให้ผู้เรียนสามารถดําเนินการ
ร้องเรียนหรือสอบถามในปัญหาและประเด็นที่ผู้เรียนสงสัยในการเรียนการสอน เช่น การวัดและประเมินผลการเรียน
การให้คะแนน การมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งมีการระบุวิธีการดําเนินการดังกล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนใน มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 5 การอุทธรณ์ผลการประเมิน โดยผู้เรียนสามารถดําเนินการจัดทําคําร้องผ่านระบบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อธิการบดี ตามลําดับ
โดยมีการคํานึงถึงการไม่ให้มีผลกระทบที่มีต่อผู้เรียนเป็นสําคัญหรือไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน ในการ
ดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ระบบการจัดการศึกษาด้านวิชาการของส่วนงานจะมีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ เช่น
การดําเนินขั้นตอนตามประเด็นที่ร้องขอ การจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
การประเมินตนเอง
คะแนน
5
การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
1 2 3 4 5 6 7
5.1 The student assessment is constructively aligned to the

achievement of the expected learning outcomes
5.2 The student assessments including timelines, methods,

regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit
and communicated to students
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes

are used to ensure validity, reliability and fairness of student
assessment
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to

improve learning
5.5 Students have ready access to appeal procedure

Overall
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รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5-1
AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.5.1-01 ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
AUN.5.2-02 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่
AUN.5-2
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.5.2-01 ระบบการส่งเกรดออนไลน์
AUN.5-3
AUN.5.2-01 ระบบการส่งเกรดออนไลน์
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
ผลการดําเนินงาน
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination,
and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตร เพื่อรองรับและตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใช้แผนระยะ 5 ปี (AUN.6.1-01) ของคณะในการ
ดําเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบด้วยสมรรถนะอัตรากําลัง ความต้องการ
ในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กําหนดเป้าประสงค์
ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สุดท้ายมี
การติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนําไปเป็นตัวบ่งชี้ของความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรที่กําหนดไว้
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality
of education, research and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีหน่วยย่อยที่จัดการเรียนการสอน 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยการศึกษา หน่วยไฟฟ้า
กําลังและควบคุม และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหัวหน้าหน่วยที่ทําหน้าที่ในการจัดตาราง
การเรียนการสอน และมีการประชุมเรื่องภาระงานสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยยึดหลักเกณฑ์การจัดภาระงาน
สอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากหน่วยใดอาจารย์มีภาระสอนเกินจากที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จะต้องมีการหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
เนื่องจากการคํานึงถึงภาระงานในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตร ดังนั้น จึงมีจัด
เปิดตําแหน่ งเพื่ อสรรหาบุคลากรใหม่ เพื่ อบรรจุ ในตําแหน่งที่ทางภาควิชาและหลั กสูตรยังมี ไม่ เพียงพอต่ อการสอน
อย่างไรก็ตาม บุคลากรสายวิชาการที่มีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนื่องจากการ
สอนวิชาในทุกหลักสูตรต้องยึดหลักเกณฑ์การจัดภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(AUN.6.2-01) ระหว่างปีการศึกษา 2562 ได้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 6 อัตรา (AUN.6.2-02) ซึ่งผู้สนใจสามารถสมั ครเข้ ารับการคั ดเลือกได้ ระหว่างวันที่ 21
มกราคม 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 ผลการคัดเลือกหลังจากการสอบสัมภาษณ์พบว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก 1 คน ได้แก่
ดร.จักรกฤช ภักดีโต จะบรรจุอยู่ในหน่ วยไฟฟ้ากําลัง และควบคุม เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
(AUN.6.2-03) ซึ่งนับเป็นอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2563 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของภาควิชาไม่เคยเพิกเฉยต่อ
ภาระงานของบุ คลากรสายวิชาการ จึงได้มีก ารประกาศรั บสมั ครตํ าแหน่ งอาจารย์ อยู่ เสมอมา แต่ไม่มีผู้สมั ครที่ มี
คุณสมบั ติตรงตามที่ ภาควิชาและหลั กสู ตรต้ องการ ส่งผลให้ ภาควิ ชาต้ องเชิ ญบุ คลากรที่เกษี ยณอายุ บางท่า นซึ่ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัยกําหนด และบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตรมาเป็นอาจารย์พิเศษที่และทําการเรียนการสอนควบคู่ไปกับบุคลากรปัจจุบันของหลักสูตร
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ตารางที่ 6.1 จํานวนอาจารย์จําแนกตามปีการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก (หน่วย : คน)
ประเภท
ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม
ประเภท
ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม

ช
1
3
10
16
13
43
ช
2
6
12
7
11
36

ปีการศึกษา 2557
ป.เอก
ญ N
N
%
- 1 1 100
- 3 3 100
- 10 6
60
4 20 7
35
5 18 3 16.67
9 52 20 38.46
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
1
3
9
15
2
30
ช
2
7
14
5
9
37

ปีการศึกษา 2558
ป.เอก
ญ N
N
%
- 1 1
100
- 3 3
100
- 9 6 66.67
4 19 6 31.58
5 7 9 39 16 41.03
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

ช
1
4
11
10
6
32
ช
2
7
14
4
6
33

ปีการศึกษา 2559
ป.เอก
ญ N
N
%
- 1 1
100
- 4 4
100
- 11 6 54.55
5 15 7 46.67
4 10 2
20
9 41 20 48.78
ปีการศึกษา 2562
ป.เอก
ญ N
N
%
- 2 2
100
- 7 7
100
2 16 11 68.75
4 8 7 87.5
- 6 2 33.33
6 39 29 74.35

ตารางที่ 6.2 สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษา
FTES ของนักศึกษา
สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ
[ประจํา + พิเศษ] ***
บัณฑิตศึกษา
ต่อ FTES ของนักศึกษา**
2557
294.67
368.94
1: 8.69
2558
258.67
287.50
1: 7.72
2559
318.67
327.08
1: 7.11
2560
344.00
418.11
1: 7.60
2561
337.69
328.11
1 : 6.31
2562
34 + 7.75 = 41.75***
305.89
1 : 7.33
หมายเหตุ รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองแผนงา
สํานักงานอธิการบดี
*ภาระงานสอนของจํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
**ปรับค่า FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นระดับปริญญาตรีแล้ว โดย FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี x 2 = FTES
ระดับปริญญาตรี รายงานภาระงานสอนของอาจารย์ งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
***ภาระงานสอน นับ FTE (Full - Time Equivalent) จาก 1 FTE = 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ปีการศึกษา

FTES ของบุคลากรสายวิชาการ*
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ตารางที่ 6.3 สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษา
อาจารย์ : FTES
ผลต่าง
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 1
แบบที่ 2
2557
401.34
315.16
86.18
7.72
8.52
-0.80
2558
327.08
309.58
17.50
7.11
9.11
-2.00
2559
418.11
359.37
58.74
7.60
10.89
-3.29
2560
409.59
357.67
51.92
8.03
10.52
-2.49
2561
337.69
321.69
16.00
6.49
9.19
-2.70
2562
325.23
320.23
5.00
7.23
9.42
-2.19
หมายเหตุ รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา กองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี
*ปรับค่า FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นระดับปริญญาตรีแล้ว โดย FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี x 2 = FTES ระดับ
ปริญญาตรี
ปีการศึกษา

FTES*

ผลต่าง

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
ภาควิชาจึงได้มีการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาได้ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการ
สรรหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุการทํางาน อย่างไรก็ตามการบริหารหลักสูตรการศึกษาระดับสูง
ต้องคํานึงถึงความหลากหลายขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันและประสบการณ์ของผู้สอนเป็นสําคัญ ดังนั้นภาควิชาจึงได้
เชิญบุคลากรที่เกษียณอายุที่มีประสบการณ์สูงและมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ สกอ. กําหนด และตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มาเป็นส่วนสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับบุคลากรปัจจุบันของภาควิชา สําหรับการ
รับสมัครบุคลากรสายวิชาการใหม่ จะมีการประกาศและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของ
คณะ และของมหาวิทยาลัย ช่องทางของสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจะดําเนินการคัดเลือกและ
คัดสรรบุคลากรใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (AUN.6.3-01) และตามมติ
ของคณะกรรมการบริ หารงานบุ ค คลของมหาวิทยาลัย กํา หนดโดยมี การกําหนดคุณสมบั ติตามที่ภ าควิชาต้องการ
จากนั้นจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดําเนินการรับสมัครตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอบวัดคุณสมบัติโดยการ
สัมภาษณ์ ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ และประกาศผลการรับสมัคร ตลอดจนการทําสัญญาจ้างและประเมินผล
การทดลองการการปฏิบัติงานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมดจะสื่อสารให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบที่โปร่งใส เป็นธรรม และเชื่อถือได้
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ตารางที่ 6.4 การคงอยู่ของอาจารย์
จํานวนอาจารย์
ปีการศึกษา
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา
2557
2558
2559
2560
2561
2562

37
37
34
30
33
34

จํานวนอาจารย์ลาออก/
เกษียณในระหว่าง
ปีการศึกษา
2
2
-

จํานวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง
ปีการศึกษา
1
3
1
-

จํานวนอาจารย์ทั้งหมด
ปลายปีการศึกษา
37
34
32
33
34
34

ปีการศึกษา 2562 บุคลากรสายวิชาการประจําภาควิชาทั้งสิ้น 34 คน (AUN.6.3-02) โดยปีการศึกษา 2562
มีการบรรจุบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 1 คน โดยมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลของบุคลากรสายวิชาการที่รับใหม่จะ
กํา หนดให้มี ก ารผ่ านการอบรมทางด้ านสมรรถนะของการเป็น อาจารย์ ผู้ส อน และมี การประเมิ น ผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน จํานวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแรก ระยะที่ 2 การประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน 3 ปี และระยะที่ 3 การประเมินผลการบรรจุเป็นพนักงานประจําที่มีเกณฑ์มาตรฐานตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยรายละเอียดข้อมูลจะมีการชี้แจงให้บุคลากรสายวิชาการ
ที่รับใหม่ได้รับทราบตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน
ขณะที่ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (AUN.6.3-03) ที่ มี ผ ลต่ อ การขึ้ น เงิ น เดื อ นของบุ ค ลากร
สายวิ ช าการ ซึ่ ง บุ ค ลากรสายวิ ช าการทุ ก คนจะถู ก ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเบื้ อ งต้ น จากหั ว หน้ า ภาควิ ช า
และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะให้ผู้มีอํานาจตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตําแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. ถึง มี.ค. ของทุกปี และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. ของทุกปี เพื่อนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน ขณะที่การเลื่อนตําแหน่งในบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการจะอยู่ในรูปแบบการขอตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผศ. รศ. และ ศ. ตามลําดับ (AUN.6.3-04)
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในแต่ละครั้งด้วยแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน (AUN.6.3-03) ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริหารของแต่ละบุคคล
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย์ (M)
ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง (B)
3) ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชาได้ มีการวางแผนในการพัฒนาบุ คลากรสายวิชาการของหลักสูต รปรัชญาดุ ษฎีบัณ ฑิต สาขาวิ ชา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง พัฒนาการเรียน
การสอน การทําวิจัย และการให้บริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตารางที่ 6.5 สรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ (AUN.6.5)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา
2 ผศ.ดร.พรวิไล สุขมาก

3 ดร.นุชนาฎ ชุ่มชื่น
4 ดร.กัญญวิทย์ กลิ่นบํารุง

หัวข้อ/เรื่อง

วันเวลา / สถานที่อบรม TE/TTE TEE MTE DTE E-DEEE

ประชุมจัดทํารายละเอียดผัง
การสร้างข้อสอบสมรรถนะ
ด้านความรู้ภาคทฤษฎีและ
ความรู้ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน ตาม มาตรฐาน
วิชาชีพครู (Test BluePrint)
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้น ผลลัพท์ Outcome
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วันที่ 25-26 ก.พ. 63
เวลา 09.00 - 19.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น
3 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร









วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ
Ravindra Beach Resort
& Spa จ.ชลบุรี

วันที่ 17-18 ก.พ. 63 เวลา
08.30-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสํานักวิจัย



ที่

ชื่อ – นามสกุล

5 ผศ.ดร.นําโชค วัฒนานัย

6 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

หัวข้อ/เรื่อง
Based Education (OBE)
รุ่นที่ 2
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้าร่วมสัมมนา
คณะกรรมการสวัสดิการและ
สิ่งจูงใจ เรื่อง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 2019
Internation Conference
on Science, Engineering
@ Technology (ICSET)
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
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วันเวลา / สถานที่อบรม TE/TTE TEE MTE DTE E-DEEE
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้น 9
วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ
Ravindra Beach Resort
& Spa จ.ชลบุรี

วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 63
ณ โรงแรมเอ-วัน กรุ๊ป
พัทยา จังหวัดชลบุรี









วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ
Ravindra Beach Resort
& Spa จ.ชลบุรี

วันที่ 15-20 พ.ย. 62 ณ
สมาพันธรัฐสวิส

วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ
Ravindra Beach Resort
& Spa จ.ชลบุรี







ที่
ชื่อ – นามสกุล
7 ผศ.ดร.สิริชัย จันทร์นิ่ม

หัวข้อ/เรื่อง
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงาน
ประจําปีงบประมาณ 2563
ในหลักสูตรการพัฒนาสมอง
กลฝังตัวในงานแอพพิลเคชั่น
ประมวลผลภาพ (Machine
Vision Open with Eagle
Eye Smart Camera)
เข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง
หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
5 นครราชสีมา ชื่อหลักสูตร
การพัฒนาสมองกลฝังตัวใน
งานแอพลิเคชั่นในงาน
ประมวลผล (LabVIEW
Programming and image
Processing
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทําร่างมาตรฐาน
และร่างวิธีการทดสอบ
มาตรฐานแรงงานแห่งชาติ
รองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
8 ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล เข้าร่วมประชุม
9 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ
คณะอนุกรรมการปรับปรุง
รายละเอียดหลักสูตร (คอศ.1)
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ
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วันเวลา / สถานที่อบรม TE/TTE TEE MTE DTE E-DEEE
วันที่ 11-15 ธ.ค. 62 ณ
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จ.นครราชสีมา

วันที่ 17-21 ก.พ. 63 ณ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
5 นครราชสีมา

วันที่ 21-22,24 ม.ค. 63
ณ โรงแรมดิไอเดิล
เซอร์วิส เรสซิเด้นซ์ จ.
ปทุมธานี

วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ
Ravindra Beach Resort
& Spa จ.ชลบุรี

วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา
09.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3









ที่

ชื่อ – นามสกุล

10 ดร.ภัควี หะยะมิน

หัวข้อ/เรื่อง
วันเวลา / สถานที่อบรม TE/TTE TEE MTE DTE E-DEEE
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
Ravindra Beach Resort
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร & Spa จ.ชลบุรี
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
วันที่ 23-24 ม.ค. 63 ณ
 
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยพะเยา จ.
และได้นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง พะเยา
การประเมินประสิทธิภาพ
มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนําเพื่อใช้ใน
งานภาคสนาม

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
ผศ.วิเศษ ศักดิ์ศิริ
ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว
ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
ดร.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล
ดร.กฤตยา ทองผาสุข
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
ผศ.ดร.ภานี น้อยยิ่ง
ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายนิวัติ สุขศิริสันต์
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
ดร.ขนิษฐา หินอ่อน
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
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วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ
Ravindra Beach Resort
& Spa จ.ชลบุรี

วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ
Ravindra Beach Resort
& Spa จ.ชลบุรี









ที่
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
ผศ.นริศร แสงคะนอง
ผศ.ณิชมน พูนน้อย
อ.กนกวรรณ กลิ่นเอี่ยม
รศ.ดร.พงศธร ชมทอง
ผศ.ดร.เอกกมล บุญญผลานันท์
รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์

หัวข้อ/เรื่อง

วันเวลา / สถานที่อบรม TE/TTE TEE MTE DTE E-DEEE

ไม่มีการเข้าร่วมอบรม
เข้าร่วมประชุมนานาชาติ
UMAP International
Conference 2019

วันที่ 13 พ.ย. 62
เวลา 13.00-17.00
ณ ห้องประชุม Fuji 2 ชั้น
4 โรงแรม Hotel Nikko
Bangkok กรุงเทพฯ









6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการเกณฑ์การคัดเลื อก
และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน สมควร
ได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรของคณะ
ได้รับรางวัล แต่ไม่มีบุคลากรของภาควิชาได้รับรางวัลดังกล่าว
สําหรับบุคลากรที่ทํางานวิจัยและมีการนําเสนอหรือตีพิมพ์เผยเพื่อการแพร่ผลงานวิจัย ทางส่วนงานมีการให้
การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณให้แก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ โดยใช้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้มีการกําหนดหลักเณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียน
บทความวิจัยที่ได้ รับการตี พิม พ์ตามประกาศคณะครุศ าสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ในส่วนของภาควิ ช าครุ
ศาสตร์ไฟฟ้ามีการสนับสนุนเป็นทุนอุดหนุนเพื่อการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์การ
ให้ ทุน อุด หนุ น เพื่อ การไปเสนอผลงานวิช าการระดั บชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ตามประกาศของคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม (AUN.6.6-03)
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6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ามี การสนับสนุ นและส่ ง เสริ มให้บุค ลากรสายวิชาการทํางานวิ จัย และผลิต ผลงานที่
ทรงคุณค่าเพื่อนําไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการนําไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอน บูรณากับการให้บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสังคม ปีการศึกษา 2562 บุคลากรสายวิชาการมีการตี พิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิ จัยทั้ง ในระดับชาติ และนานาชาติ
รวม 54 เรื่อง จําแนกประเภทการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติได้ 5 และ 49 เรื่อง ตามลําดับ
ตารางที่ 6.6 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
2560
2561
2562

ประเภทการเผยแพร่
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
3
3
10
8
9
5
9
27
10
22
5
49
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รวมทั้งหมด
6
18
14
36
32
54

จํานวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่ต่อบุคลากรสายวิชาการ
0.16
0.53
0.44
1.09
0.94
1.58

การประเมินตนเอง
6

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

6.1

Academic staff planning (considering succession, promotion, redeployment, 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

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

1

คะแนน
2 3 4 5


6

7











รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.6-1
AUN.6-2

AUN.6-3

AUN.6-4
AUN.6-6

AUN.6-1-01 แผนพัฒนาบุคลากร
AUN.6.2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เรื่ อง รั บสมัค รคั ด เลือกบุ ค คลเพื่ อบรรจุ เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
AUN.6.2-03 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.6.3-01 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
AUN.6.3-02 ประเภทของบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
AUN.6.3-03 แบบฟอร์มการประเมินการทํางานของสายวิชาการ
AUN.6.3-04 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
AUN.6.3-03 แบบฟอร์มการประเมินการทํางานของสายวิชาการ
AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
AUN.6.6-02 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
AUN.6.6-03 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
ผลการดําเนินงาน
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is
carried out to fulfil the needs for education, research and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนกําหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทําหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การทําวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยทางภาควิชาได้ยึดตามแผนพัฒนา
บุคลากรในระยะ 4 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2560-2564) ของคณะ (AUN.7.1-01) ในการดําเนินงาน ที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยยึดหลักตามวิสัยทัศน์ของงานบุคลากรที่ว่า
“พัฒนาคน ส่งเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล” โดยแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจะมีการกําหนดความ
คาดหวังทางด้านสมรรถนะของบุคลากรที่ส่วนงานต้องการ จากนั้นกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กําหนด
เป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน และมีการ
ติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนําไปเป็นตัวบ่งชี้ของความสําเร็ จในการดําเนินงานตามแผนพัฒ นา
บุคลากรที่กําหนดไว้ นอกจากนั้นในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประกอบด้วยอัตรากําลัง ความต้องการในการ
อบรม/พัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
สําคัญ
ภาควิชาจัดอัตรากําลังที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร
สายวิชาการ ดังตารางที่ 7.1 และ 7.2
ตารางที่ 7.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สายงาน
บุคลากรห้องปฏิบัติการ
บุคลากรสารสนเทศ
บุคลากรสายบริหารจัดการ
บุคลากรสายบริการนักศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด

ปีการศึกษา 2558
ตรี
โท

2
1
3
6

1
1
7

ปีการศึกษา 2559
ตรี
โท

1
1
4
6

1
1
2
8
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ปีการศึกษา 2560
ตรี
โท

2
1
2
5

2
1
3
8

ปีการศึกษา 2561
ตรี
โท

2
1
3

2
1
3
6

ปีการศึกษา 2562
ตรี
โท

2
1
4

1
2
2
6

ตารางที่ 7.2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด

ตําแหน่ง

คุณวุฒิ

หน้าที่

สถานที่ติดต่อ

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
2 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาโท

สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 4
สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 1

3 นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

ปริญญาโท

ดูแลนักศึกษาปริญญาโทและ
เอก งานหลักสูตร งานวิจัย
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ เบิก
จ่ายเงินโปรเจค ยืม-คืน
อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน
งานวิชาการปริญญาตรี งาน
การเงิน
เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยไฟฟ้ากําลัง
งานสารบรรณ งานแผน
งานโครงการ กิจการ นศ.
งานฝึกงาน นศ. งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์
เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์

สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 2

ปริญญาโท

4 นายนุกูล บุญทับ

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
วิศวกรไฟฟ้า

ปริญญาตรี

พนักงานพิเศษ
5 นางสาวกิดากานต์ กลิ่นเมธี

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

6 นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล*

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี

นายชินภัสร์ กานุวงษ์**

สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 3
ตึก 44 ห้อง 510
สโตร์หน่วยไฟฟ้า
กําลัง

ตึก 44 ห้อง 402
สโตร์หน่วย
อิเล็กทรอนิกส์
ตึก 44 ห้อง 402
สโตร์หน่วย
อิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ *ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 1 ตุลาคม 2562
**เริ่มปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีระบบการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเก่าที่ลาออกหรือ
เกษี ย ณอายุ ซึ่ ง จะมี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รและภาระงานที่ ต้ อ งการอย่ า งชั ด เจนตามหลั ก เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด การประกาศรับสมัครสามารถพบได้ที่เมนู “ข่าวสมัครงาน” ของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th
และกองบริ หารและจั ด การทรั พยากรมนุ ษย์ www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่ งจะมีก ารประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ท ธิ์ ส อบ
สัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือกบุคคลอีกครั้งหนึ่ง สําหรับปีการศึกษา 2562 ภาควิชาได้เปิดรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (AUN.7.2-01)
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โดยมีเพียงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุที่ผ่านการคัดเลือก คือ นายชินภัสร์ กานุวงษ์ ทดแทน นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล
ที่ได้ลาออกไป (AUN.7.2-02)
เมื่อได้รับบุคลากรใหม่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าภาควิชาจะมีการมอบหมายงานแก่บุคลากรสายสนับสนุนตาม
ภาระงานที่ได้ประกาศรับสมัครและเกลี่ยภาระงานตามความสามารถ โดยหากเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่ประจํ าอยู่
สโตร์ของแต่ละหน่วย บุคลากรใหม่จะได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องจากหัวหน้าหน่วยอีกครั้งหนึ่ง
1) ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-03)
2) ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-04)
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในข้อ AUN.7.3 จะมีผลต่อการเลื่อนตําแหน่งและการขึ้นเงินเดือน
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะถู ก
ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหัวหน้าภาควิชา และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะให้ผู้มีอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตําแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือน
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
ภาควิชามีอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนทั้งหมด 6 คน ที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อรองรับงาน
สนับสนุนด้านวิชาการ ที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่สําหรับการ
เบิกจ่ายอุปกรณ์ฝึกสอนหรือวัสดุในการทําโครงงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษาที่คอยให้คําปรึกษาและ
แนะนําทางด้านการลงทะเบียน การรับคําร้องนักศึกษาและเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการทั้งหมด รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้าน
การเงิน เจ้าหน้าที่ทางด้านแผนและนโยบาย ที่จะคอยช่วยเหลือและให้คําปรึกษานักศึกษาและอาจารย์
การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของบุ ค ลากรสายสนับ สนุ นทุก ตํ าแหน่ งจะมีก ารกํา หนดเพื่ อ ให้ พัฒ นา หรื อ
ปรับปรุงผู้ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานให้ทํางานอย่างมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประเมินโดยใช้หลักการและ
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย์ (M)
ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (B)
กรณีพนักงานพิเศษใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ ซึ่งมีองค์ประกอบ
การประเมิน 3 ด้าน ได้แก่
1) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรท่านใดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง และทาง
ภาควิชาได้มีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว แต่ผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไม่ดีขึ้น ทาง
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ภาควิชาอาจจะพิจารณาให้ออกจากงานโดยถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
ทางคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึงการรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และ AUN.7.3-03)
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรได้ใช้กระบวนการของคณะที่มีการสํารวจความต้องการในการ
อบรมของสายสนับสนุนว่าต้องการพัฒนาตนเองทางด้านใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ที่หน่วยงานอื่นส่งเรื่องผ่าน
ทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเข้าอบรมตาม
โครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในภาระหน้าที่ของแต่ละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหน้าภาควิชาพิจารณาเห็นสมควรให้
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ นได้ รับ การพัฒ นา เพื่ อที่ บุค ลากรจะได้ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถและนํา ความรู้ ที่ ไ ด้ ม า
พัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 6 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน และพนักงาน
พิเศษ 2 คน โดยแต่ละการอบรมจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องทําอยู่
เป็นประจํา เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองและนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตารางที่ 7.3 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด

2

นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

3.

นายนุกูล บุญทับ

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม
อบรมเรื่อง การใช้ระบบ KMUTNB Risk
Management

วันเวลา / สถานที่อบรม

วันที่ 28 พ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง406
และ 407 ขั้น 4 อาคารอเนกประสงค์
มจพ.
สัมมนาเชิงปฏิบัติของการภาควิชาครุศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra
ไฟฟ้า ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนา
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ในระหว่างวันที่ 28-29 ม.ค. 63 เวลา
สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตําแหน่ง รุ่นที่ 11 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9
อาคารสํานักวิจัย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มจพ.
สัมมนาเชิงปฏิบัติของการภาควิชาครุศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra
ไฟฟ้า ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนา
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
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ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
4 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร

พนักงานพิเศษ
1 นางสาวกิดากานต์ กลิ่นเมธี

2

นายชินภัสร์ กานุวงษ์

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม
วันเวลา / สถานที่อบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติของการภาควิชาครุศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra
ไฟฟ้า ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนา
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
อบรมเรื่อง การใช้ระบบ KMUTNB Risk
Management

วันที่ 28 พ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง406
และ 407 ขั้น 4 อาคารอเนกประสงค์
มจพ.
สัมมนาเชิงปฏิบัติของการภาควิชาครุศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra
ไฟฟ้า ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนา
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
สัมมนาเชิงปฏิบัติของการภาควิชาครุศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra
ไฟฟ้า ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนา
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2562

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education,
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการเกณฑ์
การคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) (AUN.7-5-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกี ยรติคุ ณแก่ ผู้ ที่ได้รั บคั ดเลื อกที่ ได้ป ระพฤติ เป็ น แบบอย่า งที่ดี เสี ย สละ และอุ ทิศ ตนสร้ างประโยชน์ แ ก่
มหาวิทยาลัยและหน่ วยงาน สมควรได้รับการยกย่ องสรรเสริญ เพื่อเป็น ขวัญและกําลัง ใจในการปฏิบัติ งานต่ อไป
โดยปีการศึกษา 2562 ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักคณบดี
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การประเมินตนเอง
7
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7










รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.7-1
AUN.7-1-01 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
AUN.7-2
AUN.7.2-01 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
AUN.7.2-02 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
AUN.7.2-03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.7.2-04 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ
AUN.7-3
AUN.7.3-01 แบบประเมินการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
AUN.7-3-02 แบบประเมินการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานพิเศษ)
AUN.7-3-03 รายงานการประเมินผล (พนักงานพิเศษ)
AUN.7-4
AUN.7.4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7-5
AUN.6-6-01 เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
AUN.7-5-01 การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจําปี 2562
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AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
ผลการดําเนินงาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published,
and up-to-date
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้มีการกําหนด
จํานวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาตามที่ ระบุ ไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 3 (AUN.1-01)
แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี และทางบัณฑิตศึกษาจะทําหน้าที่เปิดรับสมัคร
นั ก ศึก ษาใหม่ เข้ าศึก ษาต่ อในมหาวิ ทยาลั ย โดยดํา เนิ น การจั ดทํ าระเบี ยบการรั บสมั ครนั ก ศึก ษาใหม่ (AUN.8.1-01)
และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx ซึ่งผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถ
ตรวจสอบข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับทราบข้อมูลและ
ข่าวสารที่ประกาศและที่มีการประชาสัมพันธ์สําหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมและมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและ
ตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้กําหนด
กฏเกณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการรับสมัครตามที่ถูกระบุในเอกสารหลักสูตร มคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 เรื่อง
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ (AUN.1-01) โดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะจั ด ทํ า ระเบี ย บการรั บ สมั ค รบนเว็ บ ไซต์ ข อง
บัณฑิตศึกษาดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และจัดสอบวัดคุณสมบัติ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
วัดและประเมินผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวั ง (Expected Learning Outcomes) ของหลั ก สู ต รและที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการที่ ถู ก แต่ ง ตั้ ง มาจาก
มหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลและรายละเอียดใน
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะทุกช่องทางและตามความเหมาะสม
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีระบบการ
ติดตามความก้ าวหน้าของผู้ เรี ยน ผลการเรี ย น และภาระการเรีย นของผู้ เรียนผ่า นทางระบบสารสนเทศเพื่ องาน
ทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp (AUN.8.3-01) และทางเว็บไซต์ของภาควิชา
ตลอดจนการติดตามการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง e-mail, Line และ Facebook อีกทั้งมีการมอบหมายให้มี
ระบบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาประจําห้อง (AUN.8-3-02) อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
หลักสูตรปรั ช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศ วกรรมไฟฟ้ าศึ กษา (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) มีก ารจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการการจัดสัมมนาประจําปีระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนําระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
นักศึกษาได้นําเสนอผลงานความก้าวหน้างานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีการระดมความคิดเห็นสําหรับ
นํามาใช้กําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและอาจารย์ของภาควิชา นอกจากนี้ทางหลักสูตร ภาควิชา มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นจํานวนมาก ได้แก่ การไหว้ครู การปฐมนิเทศบัณฑิตใหม่ การปัจฉิมนิเทศ การเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการ การบรรยายผลงานวิจัย การจัดฝึกอบรม การฟังบรรยายพิเศษ การประกวดงานวิจัยดีเด่น
เป็นต้น เพื่อที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตนําไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการทําวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญในความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาด้วยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาด้วยการ
บริการตรวจสุขภาพประจําปีให้ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทําการรักษาและจ่ ายยา
เบื้องต้นที่มีแพทย์ประจําทําหน้าที่ตรวจสุขภาพในแต่ละวัน ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ
แพทย์เวรเข้าตรวจได้ที่ https://www.facebook.com/HCkmutnb/posts/1490911167898614/ (AUN.8.5-01)
สําหรับห้องน้ําและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ ด้วยพนักงานทําความ
สะอาดของแต่ละอาคาร และมีการทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุ จน
ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.kmutnb.ac.th/news/student-news/5207.aspx
(AUN.8-5-02) นอกจากนั้น ภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องทําวิจัย และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรโดยคํานึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการทําวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาในโครงการการจัด
สัมมนาประจําปีระดับบัณฑิตศึกษา (AUN.8-4-01) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบและระเบียบของการศึกษา และการ
สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและกับคณาจารย์ของภาควิชา
ตารางที่ 8.1 ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตร (DTE)
ปีการศึกษา

จํานวนผู้สมัคร

จํานวนที่ประกาศรับ

2557
2558
2559
2560

7
4
7
7

5
5
5
5
45

จํานวนผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา
7
4
7
7

จํานวนที่ลงทะเบียน
7
4
7
7

จํานวนผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา
2561
4
5
4
2562
4
5
4
หมายเหตุ *นักศึกษา 1 คน ลงทะเบียนเรียนเฉพาะภาคเรียนที่ 1/2562 เท่านั้น
ปีการศึกษา

ตารางที่ 8.2
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จํานวนผู้สมัคร

จํานวนที่ประกาศรับ

จํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
1
2
1
2
1
2
7
7
4
6
10
9
2
4
7
5
6
9
7
4
7
7
7
7
7
6
8
4
4
4
7
6
7
7
2
3
3
0
7
1

จํานวนที่ลงทะเบียน
4
4*

ตกค้าง
ปีที่ 1 ปีที่ 2
6
5
8
6
3
4
6
2
3
-

รวมทั้งหมด
ปีที่ 1
ปีที่ 2
21
22
13
22
24
24
25
14
24
19
13
4

การประเมินตนเอง
8

คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (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
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.8-1
AUN.1-01 มคอ.2
AUN.8.1-01 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
AUN.8-2
AUN.8-1-01 มคอ.2
AUN.8-3
AUN.8.3-01 เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp
AUN.8-3-02 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
AUN.8-5
AUN.8.5-01 ห้องพยาบาลประจํามหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/HCkmutnb/posts/1490911167898614/
AUN.8-5-02 การประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
https://www.kmutnb.ac.th/news/student-news/5207.aspx
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AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure
ผลการดําเนินงาน
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
ภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการ
ทําวิจัยให้แก่ทุกหลักสูตร ดังนี้

1) อาคาร 52 มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการ และห้องสําหรับนักศึกษาทําโครงงาน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 11 ห้อง ดังนี้ ห้องเรียน 501, 502, 503, 508, 417 ห้องประลองและปฏิบัติการและห้องวิจัย
401, 402, 407, 408, 416 และ 417
2) อาคาร 44 มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการ และห้องสําหรับทําวิจัย รวมทั้งสิ้นจํานวน 13 ห้อง
ที่ประกอบด้วยห้อง 403, 404 ,501, 504, 505, 507, 508, 601, 603 และ 611
นอกจากนั้นแต่ละห้องจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น มากกว่านั้นคณะยังมีห้องเรียนรวมสมัยใหม่สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ห้องประชุมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการบรรยาย การฝึกอบรม
และการประชุมวิชาการ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรสามารถใช้งานร่วมกันได้
อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่ต้องการใช้ห้องต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อทํางานส่งอาจารย์ที่ไม่ใช่คาบเรียนที่เกี่ย วข้อง
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจําชั้นและ/หรืออาจารย์ประจําชั้นได้ อีกทั้งนักศึกษาสามารถเขียนใบยืมโปรเจคเตอร์
ลําโพงและไมโครโฟนได้ที่ภาควิชาในกรณีที่ต้องการนําไปใช้นอกสถานที่ ณ ห้องสํานักงานภาควิชา ชั้น 5 อาคาร 52
ห้องสํานักงานภาควิชา ใน ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ภาควิ ช าได้ ส อบถามความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของนั ก ศึ ก ษา
(AUN.9.1-01) ในหัวข้อที่เกี่ยวกับห้องเรียน ห้องโปรเจค และสิ่งสนับสนุน ดังนี้
- ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยของห้องเรียน และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย= 4.20 (S.D.= 0.447)
- ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยของห้องโปรเจคอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย= 4.40 (S.D.= 0.548)

48

- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่สนับสนุน การเรี ยนและการวิ จัย นักศึกษามี ความพึง พอใจอยู่ ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ ย = 4.60
(S.D.= 0.548)
- ความเหมาะสม และเพียงพอของระบบอินเตอร์เน็ตนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย=
3.80 (S.D.= 0.837)
- ความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในการทําโครงงาน หรืองานวิจัยนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย= 3.80 (S.D.= 0.447)
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหาวิ ท ยาลั ย มี หอสมุ ด กลางที่ นั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รสามารถไปค้ น คว้ า หนั งสื อ ตํ ารา และวารสาร ซึ่ ง
หอสมุดกลางมี การสั่ งซื้ อหนั งสื อใหม่ ๆ เข้ าทุ กปีตามคํ าขอของนั กศึกษาและอาจารย์ ในมหาวิ ทยาลั ยนอกจากนั้ น
นักศึกษาสามารถใช้ งานห้ องโสตทั ศนู ปกรณ์ และใช้งานห้ องรวมเพื่ อการติวหรื อทํางานเป็นกลุ่มด้ วยการจองห้ อง
ออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th เวลาเปิดทําการของหอสมุดกลาง ได้แก่
- ภาคการศึกษาปกติวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
- ภาคฤดูร้อนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
นอกจากนั้น เว็บไซต์ของหอสมุด กลางมี ฐานข้อมูลที่ เป็น แหล่ งค้นคว้าให้นัก ศึกษาสื บค้นและดาวน์ โ หลด
เอกสารต่าง ๆ ได้จาก เมนู Online Database ฐานข้อมูล อาทิเช่น Elsevier e-Books Collection, ACM Digital
Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เป็ น ต้ น และเมนู สื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล เอกสารฉบั บ เต็ ม TDC ซึ่ ง จะเข้ า เว็ บ ไซต์
http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่อสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวม
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
มีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นจํานวนมากสําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่องมือวัดและ
เครื่องมือกําเนิดสัญญาณสําหรับงานวิจัยขั้นสูง ที่ประกอบด้วย ดิจิตอลออสโลสโคปความถี่ 100 MHz และเครื่อง
กําเนิดสัญญาณฟังชันเจนเนอเรเตอร์ ให้นักศึกษาสามารถใช้งานร่วมกันในการเรียนการสอนและการวิจัย นอกจากนั้น
สําหรับวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาได้มีการจัดสรรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานที่เพียงพอ
ต่อการใช้ในการเรียนการสอนและการทําวิจัย การจัดซื้อครุภัณฑ์ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเวลา : dSpace รุ่น
DS1104 และแผงเชื่อมต่อสัญญาณ dSpace รุ่น CP1104 : 1 ชุด และภาควิชามีห้องสําหรับให้นักศึกษาได้ทําวิ จัย
ทางด้านต่าง ๆ ได้แก่
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1) อาคาร 52 ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษา (ห้อง 416) ศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (ห้อง 417) ศูนย์วิจัยวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง (ห้อง 403) ศูนย์วิจัย
พลังงานทดแทน (ห้อง 404)
2) อาคาร 44 ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากําลัง (ชั้น 6) ศูนย์วิจัยวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
พลังงานทดแทน (ชั้น 6)
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support
education and research
ภาควิชาได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกชั้นทั้ง 2 อาคารที่มีการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา ผ่าน Wireless network connectionชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ด้วยการติดตั้ง
Wireless Access Point เพิ่มเติม 14 จุด ขณะที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ให้ครอบคลุมทุกส่วนของมหาวิทยาลัยผ่าน Wireless network connection ที่ติดตั้งโดย AIS ชื่อ @KMUTNB-WIFI
by AIS นอกจากนั้ น ที่ ตึ ก 44 และ 52 ได้ มี ก ารติ ด ตั้ ง Router เพิ่ ม เติ ม จาก TRUE ในช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา 2562
ซึ่งบุคลากรท่านใดมีรหัสอินเทอร์เน็ตไร้สายของ AIS และ TRUE ก็สามารถ Login ได้เช่นกัน โดยนักศึกษาสามารถเข้า
ใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ตั้งแต่เข้าศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรมีเว็บไซต์ e-learning ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ te.kmutnb.ac.th/wbi/, te.bopp.go.th และ www.edu.kmutnb.ac.th
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะและภาควิ ช าได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ภาควิ ช าได้ เริ่ ม ต้ น ใช้ ง านห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ 507 ตึ ก 52 ซึ่ ง ได้ นํ า เงิ น บริ จาคของ
ศิษย์เก่ามาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมของห้องให้ทันสมัยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้ นการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ขณะที่ห้อง 506 ตึก 44 มีการปรับสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดิมให้กลายเป็น
ห้องปฏิบัติการเพื่อทดลอง PLC ด้วยการจัดให้ มีพื้นที่ ว่างเพื่ อให้นักศึก ษาสามารถนํ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เคลื่ อนที่
ส่วนตัวที่โปรแกรมแล้วมาทดสอบกับของจริงได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมในห้องนี้ค่อนข้างล้าสมัยและ
ชํารุดจึงได้แทงจําหน่ายในปีงบประมาณ 2563
สําหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้มีบริการตรวจสุขภาพประจําปีฟรีให้แก่นักศึกษาที่แ จ้ง
ความจํานง ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทําการรักษาและจ่ายยาเบื้องต้น ตลอดจนมีแพทย์เวรเข้าตรวจในแต่ละวัน ซึ่ง
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยได้ทํา
ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งนักศึกษาสามารถ
ดูรายละเอียดได้ที่ www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
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ห้องน้ําและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงานทําความ
สะอาดที่คณะได้ว่าจ้างไว้และประจําอยู่ในแต่ละอาคาร ส่วนระบบมาตรฐานความปลอดภัยของตึก 44 ประกอบด้วย
กล้องวงจรปิด บันไดฉุกเฉิน ขอบกันลื่นของบันได ระบบแจ้งไฟไหม้ สายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด (Fire hose rack)
ระบบสปริงเกอร์ ถังดับเพลิง และปุ่มฉุกเฉิน/สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติประจําโต๊ะทดลองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ขณะที่ตึก
52 ประกอบด้วยตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด กล้องวงจรปิด ระบบคีย์การ์ดที่ห้องเรียนสําหรับควบคุมประตู
เข้า-ออกและระบบไฟฟ้า ในห้อง อีกทั้งเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มีค วามต้ องการพิเศษหรื อขนวัต ถุ ขนาดใหญ่
คณะจึงได้ออกแบบให้มีทางลาดบริเวณทางขึ้นด้านหน้าตึก 44 และทางขึ้นด้านข้างของตึก 52 บริเวณศาลยีราฟ

ปีการศึกษา 2562 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1-01) ในสิ่งอานวยความ
สะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมที่ค่าเฉลี่ย 4.10 (SD 0.308)
โดยระบบสาธารณูปโภคของคณะ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า ห้องน้า การกาจัดขยะ การทาความสะอาด ระบบป้องกัน
อัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ลิฟต์ และทางลาดเอียงมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.00 (SD 0.000)
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การประเมินตนเอง
คะแนน
สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
9
Infrastructure)
1 2 3 4 5 6 7
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture

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

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

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

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

for people with special needs are defined and implemented
Overall

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.9.1

AUN.9.1-01 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา
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AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
ผลการดําเนินงาน
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ถูกออกแบบ
และพัฒนาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้หลักสูตรสะท้อนการเป็นบัณฑิต “คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น” ตามอัต
ลักษณ์ของภาควิชาและสอดคล้องกับคณะที่ต้องการผลิตครูช่าง (อาจารย์ในมหาวิทยาลัย) จึงส่งผลให้หลักสูตรสามารถ
สร้างบัณฑิตที่เป็นครูที่สามารถถ่ายทอดและเข้าใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึ กษาเพื่อสอนในสถานศึ กษาและสถาน
ประกอบการได้ ดังนั้น ข้อมูลที่สําคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และศิษย์เก่า (AUN.1-01, AUN.10-1-01)
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็น จาก
อาจารย์ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (AUN.10-1-01) ในการกําหนดสมรรถนะที่ต้องการของหลักสูตร ทักษะความรู้
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของ
หลักสูตรเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติตามที่หลักสูตรคาดหวัง นอกจากนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (AUN.1-01) ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดทุก ๆ 5 ปี ซึ่งไปเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามีการกํากับการดําเนินงานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน และ มคอ. 7
หมวดที่ 6 ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลักสูตรมีการกําหนดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ในเอกสาร
หลักสูตร มคอ.2 และมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา ซึ่งผู้สอน
จะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ.3 และหลักจากสิ้นสุดการเรียน
การสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ. 5 หลังจากนั้น หลักสูตรจะมี
การจัดทําเอกสาร มคอ. 7 (AUN.10-2) เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา โดยมีการทวน
สอบและการประเมินหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ในหมวดที่ 7 ข้อ 1 การประเมินรายวิชาที่
เปิดสอนในปีที่รายงาน ในหมวดที่ 7 ข้อ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน ในหมวดที่ 8 ข้อ 1 ข้อคิดเห็นหรือสาระ
ที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ
การเสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ข้อ 2 การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรื อปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 9 ข้อ 1
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ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา ในหมวดที่ 9 ข้อ 2 ข้อเสนอในการพัฒนา
หลักสูตร และในหมวดที่ 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปีการศึกษาถัดไป ซึ่งผลที่ได้จะนําไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงในการจัดการศึกษาในปีต่อไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นการจัดการ
เรียนการสอนในระดับสูง นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาดังนั้นงานวิจัยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการทํา
วิจัยในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดฝึกอบรม ดังนั้นผลงานวิจัยจึงสามารถนําไปใช้
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพบว่าผู้สอนมี
การสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแง่แนวคิดการทํางานวิจัย วิธีการทําวิจัย และ
กระบวนการในการทําวิจัย เข้าไปในทุกรายวิชารายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่นรายวิชาการสัมมนา วิทยานิพนธ์
รายวิชาทางด้านการศึกษา และรายวิชาทางด้านวิศวกรรม ในลักษณะของการบูรณาการความรู้เข้าไปภายในเนื้อหา
รายวิชา การค้นคว้าเนื้อหาใหม่ ๆ การจัดทํารายงานและนําเสนองาน การยกตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 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 2562 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
นักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม (AUN.9.1-01) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ในด้านการให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวชีวิตมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย= 4.23 (S.D.= 0.897) ขณะที่ระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุดทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ค่าเฉลี่ย= 3.72 (S.D.= 1.017) สําหรับความพึง
พอใจต่อการให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมทุกด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย= 4.00 (S.D.= 0.0.958) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของทุกหลักสูตร
ในภาควิชาจากผู้ตอบแบบสอบถาม 115 คน
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
ภาควิชาได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการการให้บริการของ
นักศึกษาและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร (AUN9.1-01) และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และมีการ
นําเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การปรับปรุง อุป กรณ์และสื่อการเรียนการสอน การพัฒ นา
เครื่องมือสมัยใหม่ การปรับปรุงพื้นที่การให้บริการต่างๆ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น
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การประเมินตนเอง
10

การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7











รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.10-1 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.10.1-01 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
AUN.10-2 AUN.1-01 หลักสูตร มคอ.2
AUN.10.1-01 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
AUN.10-3 AUN.10-3 เอกสาร มคอ.7
AUN.10-5 AUN.9.0-01 สรุ ป ผลความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของนั ก ศึ ก ษา ภาควิ ช าครุ ศ าสตร์ ไ ฟฟ้ า
ปีการศึกษา 2562
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AUN.11 ผลผลิต (Output)
ผลการดําเนินงาน
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการจัดทํา
เอกสาร มคอ. 7 (AUN.11-1) รายงานผลการดํ าเนิ นการของหลัก สูต ร (Programme Report) เป็ นประจํ าทุก ปี
การศึกษา ซึ่งจะมีการติดตามอัตราการสอบผ่านและการลาออกกลางคันของนักศึกษา ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 จํานวนและ
ร้ อยละของนัก ศึ กษาที่ ส อบผ่ านตามแผนการศึ กษาของหลั กสู ต รในแต่ ละปี โดยข้ อมู ล ดั งกล่า วหลั ก สู ต รจะนํา มา
พิจารณาเพื่อการติดตามและปรับปรุงให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการจัดทํา
เอกสาร มคอ. 7 (AUN.11-1) รายงานผลการดํ าเนิ นการของหลัก สูต ร (Programme Report) เป็ นประจํ าทุก ปี
การศึกษา ซึ่งจะมีการติดตามข้อมูลการบริหารหลักสูตรดังปรากฏในข้อ ข้อ 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา และข้อ 6 ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา โดยข้อมูลดังกล่าว
หลักสูตรจะนํามาพิจารณาเพื่อการติดตามและปรับปรุงให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการจัดทํา
เอกสาร มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เป็นประจําทุกปีการศึกษา ซึ่งจะมี
การติดตามอัตราระยะเวลาเฉลี่ยของการสําเร็จการศึกษา ซึ่งสามารถพิจารณาข้อมูลได้ในหมวดที่ 2 ข้อ 3 รายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา รวมถึงมีการติดตามอัตราการได้งานของผู้สําเร็จการศึกษาข้อมูลในหมวดที่ 2 ข้อ 7
ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา โดยกองแผนงาน มจพ. มีการติดตามภาวะการ
ได้งานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา โดยข้อมูลดังกล่าวหลักสูตรจะนํามาพิจารณาเพื่อการติดตามและปรับปรุง
ให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การติดตามภาวะการได้งานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา และการติดตามความพึงพอใจนายจ้างต่อ
บั ณ ฑิ ต มจพ. ได้ ถู ก จั ด ทํ า เป็ น รายงานให้ หลั ก สู ต รนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการวางแผนการดํ า เนิ น งานในปี ต่ อ ไป
โดยข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (www.planning.kmutnb.ac.th/information .htm) โดย
มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการสํารวจภาวะได้งานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจนายจ้างในช่วงรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเป็นประจําทุกปี ที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับประเภทงานที่ทํา การใช้เวลาในการหางานทําระดับการนํา
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ความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ทํา เงินเดือนที่ได้รับ และความสอดคล้องของอาชีพกับสาขาวิชา และการติดตามความพึง
พอใจนายจ้างต่อบัณฑิตที่จบใหม่ โดยหน่วยงานของนายจ้างเป็นทั้งหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สําหรับ
ข้ อมู ลในรายงานความพึ งพอใจของนายจ้ างจะมี การสอบถามเกี่ ยวกั บระดั บความพึ งพอใจนายจ้ างต่ อบั ณฑิ ต ตาม
คุณลักษณะ 5 ด้าน ที่จําแนกตามระดับการศึกษา หน่วยงาน กลุ่มนายจ้าง และกลุ่มสาขาวิชา ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้างต่อบัณฑิตในด้านความสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ มจพ. ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ที่หลักสูตรสามารถนําข้อมูลมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและรองรับกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม (AUN.11-3-02)
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้กําหนดให้
นักศึกษาพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวั ง
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้
กําหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จํานวนมาก เช่น การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ การจัดสัมมนาประจําปีระดับบัณฑิตศึกษา การจัดฝึกอบรม การสํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมสมัย ใหม่ เป็นต้น โดยผลของการดําเนินกิจกรรมด้านงานวิ จัยต่าง ๆ
นักศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานวิจัยในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนําผลงานวิจัย
ไปตีพิมพ์และเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไป
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
ปีการศึก ษา 2562 ภาควิชาได้ ส อบถามนั กศึ ก ษาที่ กําลัง ศึกษาในหลั กสู ตรเกี่ย วกั บความพึ ง พอใจต่ อการ
จัดการหลักสูตร (AUN.9.1-01) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรจากผู้ตอบแบบสอบถาม 5 คน
พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.20 S.D.= 0.723) โดยความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณวุฒิที่ท่านจะได้รับเมื่อสําเร็จการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย= 4.40 (S.D.= 0.548)
ขณะที่ความพึงพอใจต่อลําดับความยากง่ายของรายวิชามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย= 4.20 (S.D.= 0.837)
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ตารางที่ 11.1 การสําเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร
จํานวนนักศึกษาที่จบ
ภายในระยะเวลา
< 3 ปี
3 ปี
> 3 ปี
6
1
-

จํานวนรับใน
ปีการศึกษา
รุ่น
2557
2558
2559
2560
2561
2562

7
4
7
7
4
4

จํานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพ
ลาออก หรือตกออก (ในชั้นปีที่)
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
1
1
1
-

ปีที่ 1
1

ตารางที่ 11.2 การได้งานทําของผู้สําเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
จํานวน

มีงานทํา

มีงานทําและศึกษาต่อ

ไม่มีงานทํา

ศึกษาต่อ

ปีการศึกษา

ผู้สําเร็จ
การศึกษา

ผู้กรอก
แบบสํารวจ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

10
7
1
1
5
-

10
7
1
1
4
-

10
7
1
4
-

100
100
100
100
-

-

-

1
-

100
-

-

-

ตารางที่ 11.3 ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ระดับปริญญาเอกของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปี
การศึกษา

คุณธรรม

X

SD

คุณลักษณะของบัณฑิต
ปัญญา
ความสัมพันธ์

ความรู้

X

2555
4.25 0.651 4.15
2556
4.33 0.598 4.38
2557
4.60 0.397 4.47
2558
4.50 0.557 4.59
2559
4.59 0.598 4.63
2560*
2561*
2562*
* นักศึกษายังไม่มีการจบการศึกษา

SD
0.602
0.428
0.424
0.454
0.513
-

X

4.18
4.29
4.44
4.47
4.47
-

SD
0.747
0.510
0.451
0.583
0.662
-
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X

4.20
4.25
4.54
4.48
4.50
-

SD
0.614
0.467
0.412
0.549
0.544
-

วิเคราะห์

X

4.18
4.13
4.44
4.42
4.48
-

SD
0.538
0.450
0.459
0.473
0.670
-

รวม

X

4.20
4.28
4.51
4.49
4.54
-

SD
0.575
0.451
0.390
0.472
0.549
-

N
13
26
25
46
46
-

การประเมินตนเอง
11

ผลผลิต (Output)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.11-1 AUN.11-1 มคอ.7, ตาราง AUN.11-1
AUN.11-2 AUN.11-1 มคอ.7
AUN.11-3 AUN.11-1 มคอ.7
AUN.11-3-01 รายงานภาวะการได้งานทําของบัณฑิตปีการศึกษา 2562
AUN.11-3-02 ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตปีการศึกษา 2562
AUN.11-5 AUN.11-5-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มจพ.
AUN.11-5-02 ผลประเมิ นความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ กระบวนการให้ บ ริ ก ารของส่ ว นงาน
ประจําปีการศึกษา 2562
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ภาคผนวก
------------------ภาคผนวก ก รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ที่
1.

2

3

ชื่อ – นามสกุล
นายสมศักดิ์ อรรคทิมากูล
(รองศาสตราจารย์)

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
Ph.D. (Microwave and optical
transmission)
D.E.A. (Microwave and
optical transmission)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล Ph.D. (Electrical Engineering)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
Ecole National Supérieur de l'Aéronautique et
de l'Espace, France
Ecole National Supérieur de l'Aéronautique et
de l'Espace, France
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Vanderbilt University, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายมนตรี ศิริปรัชญานันท์ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
(รองศาสตราจารย์)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

60

ภาคผนวก ข รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศึกษา ประจําปีการศึกษา 2549-2562
ลําดับที่
ปีการศึกษา 2549 (DTE 1)
1
นายสมมารถ

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

ขําเกลี้ยง

ม.ราชภัฏสงขลา

2

นายวินัย

ใจกล้า

สจล.

3

นายชูชาติ

สีเทา

มจพ.

4

นายเอกกมล

บุญยะผลานันท์

มจพ.

ปีการศึกษา 2550 (DTE 2)
1
นายภมร

ภมร ศิลาพันธ์

มทร. รัตนโกสินทร์

ประทุมสุวรรณ

มจพ.

2

นายพรจิตร

ปีการศึกษา 2551 (DTE 3)
1
นายศรันย์

ชูคดี

ม.ราชภัฏสงขลา

2

นายรัฐพล

จินะวงค์

มทร.ธัญญบุรี

3

นายอาคม

ลักษณะสกุล

มทร.ศรีวิชัย

4

นายมานพ

ห่างภัย

ทหารอากาศ

5

นางจารุวรรณ

ทูลวรรณ

มทร.อีสาน

6

นายโอภาส

รักษาบุญ

มทร.อีสาน

7

นายชัยยศ

คํามี

8

นายสมชาย

ศรีสกุลเตียว

9

นายศุภวัฒน์

ลาวัณย์วิสุทธิ์

ม.ราชภัฏเทพสตรี

10

นายสมศักดิ์

ธนพุทธิวิโรจน์

มทร.อีสาน

11

นายอลงกรณ์

พรมที

12

นายจงรัก

สามารถ (นายจิรโรจน์ สามารถโชติพันธุ์)

มทร.อีสาน

13

นายนิธิพัฒน์

พิสุทธิพงษ์

มทร.อีสาน

ปีการศึกษา 2552 (DTE 4)
1
นายอนุรักษ์

ม.ราชภัฏเลย
มทร.อีสาน

ม.ราชภัฏอุดรธานี

เมฆพะโยม

มทร.สุวรรณภูมิ

2

นายธวัช

ชมภู

AIS

3

นายนําโชค

วัฒนานัย

มจพ.

ปีการศึกษา 2553 (DTE 5)
1
นายสันติ

หุตะมาน

มจพ.

2

นายวิชาญ

เพ็ชรทอง

ม.ราชภัฏสงขลา

3

นายสิทธิพงศ์

อินทรายุทธ

ม.นครพนม
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ลําดับที่
4

ชื่อ-นามสกุล
นายกิตติ

5

นายวิโรจน์

6

นายกิตติ

7

นายวิโชค พรหมดวง

หมายเหตุ
มจพ.

เสือแพร
องอาจ

มจพ.

จันทรา

ปีการศึกษา 2554 (DTE 6)
1
นายอธิสมัย

มจพ.

โสพันธ์

2

นางสาวอรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร

3

นายสถาพร

สิทธิ์วงศ์

4

นายสุรศักดิ์

อินทร์จันทร์

ปีการศึกษา 2555 (DTE 7)
1
นายอนุชาติ

ม.ราชภัฏ
มทร.สุวรรณภูมิ
มจพ.
ม.ราชภัฏจอมบึง

ศรีศิริวัฒน์

ม.ปทุมวัน

2

นายกันตภณ

มะหาหมัด

ม.ราชภัฏสงขลา

3

นายพินิจ

เนื่องภิรมย์

มทร.ล้านนา

ทางทอง

มทร.กรุงเทพ

ปีการศึกษา 2556 (DTE 8)
1
นายนิพนธ์
2

นางสาวนุชนาฏ

ชุมชื่น

มจพ.

3

นายภัควี

หะยะมิน

มจพ.

4

นายปฎิยุทธ

พรามแก้ว

มจธ.

5

นายกังวาน

พยัคฑกุล

ธุรกิจส่วนตัว

6

นายทนงศักดิ์

น้อยคง

มทร.ล้านนา

7

ว่าที่ รต.ณัฐพล

ใจสํารวม

ลาออก

8

นายประชารัฐ

สัตถาผล

ลาออก

ปีการศึกษา 2557 (DTE 9)
1
นางสาวกัญญวิทย์ กลิ่นบํารุง

มจพ.

2

นางสาววารินี

วีระสินธุ์

มทร.พระนคร

3

นายประสงค์

บรรจงเพียร

ธุรกิจส่วนตัว

4

นายพิรพงศ์

ลิ้มประสิทธิ์วงค์

ธุรกิจส่วนตัว

5

นายวิธวินท์

ศรีสุริยจันทร์

ธุรกิจส่วนตัว

6

นายภาณุณ์พล

สิริวิทยะธนกุล

ธุรกิจส่วนตัว

7

นายพิชิต

อ้วนไตร

ม.ราชภัฏเทพสตรี

ปีการศึกษา 2558 (DTE 10)
1
นายเจษฎา สารสุข

ม.นครพนม
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ลําดับที่
2

ชื่อ-นามสกุล
นายอุดมศักดิ์ แก้วมรกต

หมายเหตุ
ธุรกิจส่วนตัว

3

นายอนุชิต

ธุรกิจส่วนตัว

4

นายณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ

นาคกล่อม

ธุรกิจส่วนตัว

ปีการศึกษา 2559 (DTE 11)
1
นางสาวกนกวรรณ เรืองศิริ

ว.เทคโนโลยีจิตลดา

2

นายสุรศักดิ์

สวัสดิ์รักษ์กุล

ธุรกิจส่วนตัว

3

นายขอบคุณ ไชยวงศ์

มทร.สกลนคร

4

นายวิทฤทธิ์ โคตรมณี

ลาออก

5

นายเสรี

6

ร้อยเอกจิระพล พิณทอง

รับราชการทหาร

7

นายเอกพันธุ์ พาเจริญ

อาจารย์พิเศษ

ขุนไชย

ธุรกิจส่วนตัว

ปีการศึกษา 2560 (DTE 12)
1
นายสถาพร สิทธิ์วงศ์

มจพ.

2

นายสุรศักดิ์

อินทร์จันทร์

ม.ราชภัฏจอมบึง

3

นายณัฐพล รอทอง

ธุรกิจส่วนตัว

4

นายพงศ์พัทธ์ มังคละคีรี

ธุรกิจส่วนตัว

5

นายพิสิฐ

มทร.พระนคร

6

นายสุรินทร์

7

นางสาวอาคิรา สนธิธรรม

สอนละ
เจริญจิตร์

ธุรกิจส่วนตัว
ม.ราชภัฏนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2561 (DTE 13)
1
นายมนัส หมิดหวัง

ลาออก

2

นายอดิศักดิ์

สุวรรณมา

ธุรกิจส่วนตัว

3

นายจิรวัฒน์

หิรัญเพิ่ม

ธุรกิจส่วนตัว

4

นายสุริยาวุฒิ

เสาวคน์

ม.ราชภัฏจอมบึง

ปีการศึกษา 2562 (DTE 14)
1
นายกังวาน
2

นายทนงศักดิ์

3

นายสังวรณ์

พยัคฑกุล

อาจารย์พิเศษ

น้อยคง

มทร.ล้านนา

กิตติวิทยาพงษ์

ธุรกิจส่วนตัว
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