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

ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
ประธานหลักสูตร

บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามแนวทาง
คุณภาพ 2 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มีตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริ หารจั ดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองค์ประกอบที่ 2
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน






*
*


**

หมายเหตุ * ข้อ 7 ยังไม่มีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 8 ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา
** ปัจจุบันมีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ระบบ CHECO เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563) ซึ่งเปิดรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

การดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดําเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินไม่ครบทุกข้อ
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
(  ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

ข

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
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
หมายเหตุ หลักสูตรมีนักศึกษาในหลักสูตรครั้งแรก ภาคการศึกษาที่ 1/2559
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ส่วนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
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)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:

:

ภาษาอังกฤษ:

:

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

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

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
( ) หลักสูตรใหม่ กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557
4. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
2. ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
3. ผศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนาศักดิ์
4. Prof.Dr.Bernard Davat
5. Prof.Dr.Serge Pierfederici
5. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นส่วนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เดิมมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512
ภายใต้ชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปี
พ.ศ. 2514 และโอนมาสั งกัด ทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ยกฐานะเป็ นส่วนงานระดั บคณะ
โดยใช้ชื่อว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ในระหว่างปี พ.ศ. 2512–2517 เป็นช่วงระยะเวลาที่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อผลิตครูช่างในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชา
ไฟฟ้า โครงการความช่วยเหลือดังกล่าวได้เน้นทางด้านการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการ

-3สอน ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศไทย และต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522
รัฐบาลเยอรมั นได้ ข ยายโครงการความช่ วยเหลื อแก่ ค ณะเพิ่ม ขึ้ น ด้ว ยการช่ วยเหลือในการพั ฒนาการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรีและการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า
อีกด้วย
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส่วนของสํานัก งาน
คณบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัด การเรียนการสอน และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจํ านวน
6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาครุศาสตร์ เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิช า
คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรต่าง ๆ นั้น คณะได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และยังได้ จัดการเรี ย นการสอนตามข้ อตกลงความร่ วมมื อทางวิช าการ ระหว่ าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกด้วย
สําหรับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ที่เรียกว่า แผนกวิธีไฟฟ้า ต่อมาในปี
พ.ศ. 2514 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้สังกัด ใน
คณะครุ ศ าสตร์อุต สาหกรรม และด้ว ยความช่ วยเหลื อจากประเทศสหพั น ธ์ส าธารณรั ฐ เยอรมั น ภาควิช า
ครุศาสตร์ไฟฟ้าจึงเป็นภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ ให้ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อผลิตครูช่างที่ เน้น การสอนทางทฤษฎี ที่เรี ยกว่า ครูทฤษฎีไฟฟ้า (Theory Teacher in
Electrical) จนถึงปัจจุบันนี้
ปรัชญา: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ คือ “พัฒนาคน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ เป็ นผู้ ที่รู้ จริ ง ทํ าได้ จริ ง มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และรับ ผิด ชอบต่อสั งคม มุ่ งพั ฒนางานด้า น
การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําเพื่อรับใช้สังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย

-4วัตถุประสงค์ :
1. ผลิ ตครู ช่ างอุ ต สาหกรรมทั้ งในระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต และระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษาในสาขาวิ ช าทาง
วิศวกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่มี
ความพร้อมทาง ด้านการเรียนการสอนและการจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผู้บริหารอาชีวศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้นําในด้านความคิด การค้นคว้าและวิจัย
3. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และงานธุรกิจด้านช่าง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
4. บริ การทางวิ ช าการด้ านวิ ชาประยุ ก ต์ ต่ างๆ ได้ แก่ การพัฒ นาหลั กสู ต ร การบริหารการศึ ก ษา
การจัดการเรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และให้แก่
ชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น
5. ทํ านุ บํ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมในรู ป ของกิ จ กรรม ทั้ ง ในหลั ก สูต รและกิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รต่ า งๆ
ที่มุ่งเน้น การปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม
6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
6.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตดุษฎีบั ณฑิต ให้เป็ นผู้ มี ความรู้ และมีทักษะขั้ นสู งเพื่ อการวิ จัย พัฒนาและถ่ ายทอดองค์
ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
6.2 ความสําคัญ
เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์พลังงานของโลกในปัจจุบันกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อก้าวข้ามยุค
พลังงานจากซากฟอสซิล เช่น น้ํามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ แหล่งพลังงานที่กล่าวมานี้มีอยู่อย่างจํากัด
และมีแนวโน้มจะหมดลงในไม่ช้า ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และรูปแบบความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ นอกจากนี้การใช้พลังงานจากซากฟอสซิลยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แม้ว่าพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแต่เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก็มีอยู่อย่างจํากัด รวมถึงความ
กังวลด้านความปลอดภัยจึงทําให้พลังงานนิวเคลียร์ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยในขณะนี้ ดังนั้นทั่วโลก
จึงได้ให้ความสนใจกับพลังงานทดแทนอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าในหลายแห่งทั่วโลกจะมีการนํา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นการนําพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ ใน
ลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างประสบความสําเร็จแต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังคงมีการวิจัยและพั ฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากข้อจํากัดที่พลังงานทดแทนหลายๆ ชนิด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม
มีร่วมกันคือความไม่สม่ําเสมอในแต่ละช่วงเวลาของวัน ทําให้จําเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเข้า
มาผนวกเพื่อช่วยให้การจัดเก็บ การส่งถ่าย และการนําไปใช้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-5ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มประเทศไทยให้ พ ร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู่ ยุ ค พลั ง งานทดแทน
จึงจําเป็นต้องมีนักวิจัย นักเทคโนโลยี และอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ได้ให้ความสําคัญกับการ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศไทย โดยการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย
และนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายและแผน
วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ที่ ได้ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจํานวนนักวิจัยและพัฒนา เพื่อให้
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า สามารถขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีข อง
ตนเอง ลดการพึ่งพาต่างประเทศได้
6.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การถ่ายทอดและฝึกอบรมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง
2. วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง
3. ผลิต นัก วิจ ัย นัก เทคโนโลยีใ นภาคอุต สาหกรรมให้ม ีค วามรู ้ค วามสามารถด้า น
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานอาชีพ
6.4 จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจํานวน 48 หน่วยกิต
6.5 รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี
แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
-แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
วิชาบังคับการศึกษา
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกทั่วไป
6 หน่วยกิต
6.6 ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
6.7 การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
6.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
2. นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม

-66.9 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ
Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส โดยผู้ศึกษาจะได้รับปริญญา จากทั้งสองสถาบัน
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ส่วนที่ 2 การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ กํ า หนดนโยบาย และมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึ กษาได้ พัฒนาด้านวิชาการและวิช าชี พ
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเป็น ที่
ยอมรับ และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง สําหรับการควบคุมกํากับ
มาตรฐานในปัจจุบันจะกําหนดให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รที่ ได้
ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และที่ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยกําหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้เกณฑ์
มาตรฐานจํานวน 11 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่งทางวิชาการ

1. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ศาสตราจารย์

2. ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนาศักดิ์

รองศาสตราจารย์

4. Prof.Dr.Bernard DAVAT

ศาสตราจารย์

5. Prof.Dr.Serge PIERFEDERICI

ศาสตราจารย์

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

หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งาน (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรโดยทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
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เกณฑ์กํากับข้อ 1-11 AUN.1-01 รายละเอียดการดําเนินงาน E-DEEE
AUN.1-02 มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.1-03 หน้าปก มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน







*
*


**

หมายเหตุ * ข้อ 7 ยังไม่มีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 8 ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา
** ปัจจุบันมีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ระบบ CHECO เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563) จะเปิดรับนักศึกษา ภาค
เรียนที่ 1/2563

นายทรงกลด ศรีปรางค์ ได้แต่งตั้งให้ ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ สามารถดู ได้ ในหั ว ข้ อ AUN.6.7) หั วข้ อวิท ยานิ พนธ์ คือ “การควบคุ มแบบไม่ เชิ ง เส้ น
ประสิทธิภาพสูงสําหรับมอเตอร์ซิงโครนัสรีลักซ์แตนซ์ชนิดแม่เหล็กถาวรช่วย” โดยได้ดําเนินการสอบหัวข้อ
เรียบร้อยแล้ว ขณะที่นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ ยังไม่ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาเนื่องจากยังสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน

-9-

ที่มา : http://www.gits.kmutnb.ac.th/thesis/index.aspx
 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ที่มา : http://www.gits.kmutnb.ac.th/thesis/index.aspx
การประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมินจํานวน 11 ข้อ ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 10 ข้อ
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
(  ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

- 10 -

ส่วนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
การประเมินคุณภาพหลักสูตรองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลั กสู ต ร เป็น การประเมิน ผลการบริ หารหลั กสู ต รและการจัด การเรีย นการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร มีเกณฑ์การประเมิน จํานวน 11 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน7 ระดับตามรายละเอียดต่อไปนี้

คะแนน
คําอธิบาย
Absolutely Inadequate
1
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans,
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
2
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate
where improvement is necessary. There is little document or evidence available.
Performance of the QA practice shows little or poor results.
In adequate but Minor Improvement Will Make it Adequate
3
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA
practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
4
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has
been fulfil implemented. Performance of the QA practice shows consistent results
as expected.
Better than Adequate
5
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support
that it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows
good results and positive improvement trend.
Example of Best Practices
6
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices
in the field. Evidences support that it has been effectively implemented.
Performance of the QA practice shows very good results and positive improvement
tread.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
7
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and
outstanding improvement trends.
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AUN.1 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
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต ร
ใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01 และ AUN.1.1-02) เป็ น หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การความร่ ว มมื อทางวิ ช าการ
ระหว่ า ง Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL - Nancy กั บ King Mongkut’s University of
Technology NorthBangkok (AUN.1.1-03) โดยมี วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ถ่ ายทอดเทคโนโลยี จากต่า งประเทศมาสู่
มหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นระหว่างภาครัฐบาลฝรั่งเศสและรัฐบาลไทย โดยได้
พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาที่สอดคล้องกับของคณะและของมหาวิทยาลัย
ที่ระบุไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ข องคณะ : เป็นองค์ก รแห่ งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่า ง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์
งานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
ดังนั้น หลักสูตรจึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน โดยหลักสูตรสามารถพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ สามารถสร้างดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ภาควิชามีบุคลากรที่ได้สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน INPLทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี และ ดร.ภานี น้อยยิ่ง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย
คู่ขนาน ซึ่งทาง INPL มีเครื่องมือวิจัยทางด้านใด ทาง KMUTNB ก็จะมีเครื่องมือแบบเดียวกันเพื่อการทําวิจัยของ
ทั้ง 2 LAB มีการดําเนินการวิจัยไปพร้อม ๆ กัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทําให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนทําให้

- 12 ทาง INPL ยอมรับความเทียบเท่าทางวิชาการระหว่าง KMUTNB กับ INPL หลักสูตรมีการเน้นทิศทางของงานวิจัย
โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นพลังงานทดแทนสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเป็นที่นิยมในปัจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานจึงได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcomes) ตามมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไว้ในมคอ. 1 หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่
มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงานขั้นสูง เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลิตนักวิจัย นัก
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ และเพิ่ม ขี ดความสามารถในการแข่ง ขั นของประเทศในด้ านพลั งงาน เพื่อผลิ ตบุ คลากรให้มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม สามารถดําเนินดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นและไม่ขัดประโยชน์ส่วนรวม
โดยผลการเรี ย นรู้ข องหลัก สู ตรปรั ช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ้า และพลั งงาน(หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 2 ที่มีทั้งทักษะความรู้เฉพาะทาง และทักษะความรู้
ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic ( i. e.
transferable) learning outcomes

- 13 อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. และใช้เกณฑ์ประเมินในระดับหลักสูตรของ
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่ งหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรขึ้น
โดยการอ้ า งอิ ง จาก ผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า (Curriculum Mapping) ตาม มคอ.2 หมวดที่ 4
(AUN.1.1-01)
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ถูกดําเนินการโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (AUN.1.3-01 และ AUN.1.3-02) ที่ประกอบด้วย
บุคคลต่าง ๆ ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน
2) นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร
3) เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการที่ดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร
4) ตัวแทนขององค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม
5) ตัวแทนของศิษย์เก่า
6) ตัวแทนของหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต
การประเมินตนเอง
1
1.1
1.2
1.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






- 14 รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.1.1

AUN.1.2
AUN.1.3

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.1.1-02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
AUN.1.1-03 MOU ระหว่าง Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL - Nancy กับ
King Mongkut’s University of Technology NorthBangkok
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.1.3-01 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
AUN.1.3-02 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
หลักสูตรมีการเน้นทิศทางของงานวิจัยโดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นพลังงานทดแทนสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเป็นที่
นิยมในปัจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน จึงได้กําหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไว้ใน มคอ.1 หรือตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงาน ให้มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้น เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ ผลติ นั ก วิ จั ย นั ก เทคโนโลยี ใ นภาคอุ ต สาหกรรมให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
ด้านพลังงาน เพื่อผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดําเนินดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นและไม่
ขัดประโยชน์ส่วนรวม
ข้อมู ลเบื้ องต้ น ของรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร หมวดที่ 1 ข้ อมู ล ทั่ วไป หลั ก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01) มีดังนี้
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Electrical and Energy Engineering
(English Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (Electrical and Energy Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Electrical and Energy Engineering)
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

48 หน่วยกิต

- 16 รูปแบบของหลักสูตร
- รูปแบบ
: หลักสูตร 3 ปี แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
- ภาษาที่ใช้ : ภาษาอังกฤษ
- การรับเข้าศึกษา
: รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรที่ ร่วมมื อกับ Université de Lorraine ประเทศฝรั่ง เศส
โดยผู้ศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน
- การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
• หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
• ได้รบั การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
• ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
• ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
• ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
- อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
- นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
สําหรับข้อมูลของแต่ละรายวิชาจะมีการดําเนินงานตามหัวข้อใน มคอ. 3 (AUN.2.2) ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไป ซึ่งจะกล่าวถึงรหัสและชื่อวิชา หลักสูตรและประเภทวิชา จํานวนหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
2) จุดหมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของวิชา
3) ลักษณะและการดําเนินการ
4) การพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษา ซึ่งจะกล่าวถึงผลการเรียนรู้ในวิชา วิธีการสอน และวิธีการ
ประเมินผลเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้
5) แผนการสอนและการประเมินผล ซึ่งจะกล่าวถึงแผนการสอน วิธีการประเมิน ช่วงเวลาที่ประเมิน และ
สัดส่วนการประเมิน
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

- 17 7) การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาของหลักสูตรลงทะเบียนเรียนแค่วิชาวิทยานิพนธ์เท่านั้น
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

- 18 การประเมินตนเอง
2
2.1
2.2
2.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.2.1
AUN.2.2

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.2.2 มคอ.3
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AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
ผลการดําเนินงาน

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

- 20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557) ได้ มี การกระจายทั กษะความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ จากหลั กสู ต รสู่ รายวิ ช า (Curriculum
Mapping) ตามเอกสาร มคอ.2 หมวดที่ 4 (AUN.1.1-01)
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต ร
ใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01) เป็นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถให้
ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง นักวิจัย นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการออกแบบให้ครอบคลุม ทั้งทักษะความรู้
เฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรู้ทั่วไป ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพศึกษาของ สกอ.ที่ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้คํานึงถึงระดับการเรีย นรู้ที่
กําหนดโครงสร้างของหลักสูตรได้เน้นถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับความรู้ขั้นสูง ได้แก่ การประยุกต์ความรู้
และทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา การประเมินค่าเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจและการได้มาซึ่งระบบงานที่ดีที่สุด และการสร้างสรรค์งานที่สามารถสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลัง งาน โดยที่ผู้สอนมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อส่งเสริ ม ให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น และถ่ายทอดเป็น ดังรายละเอียดที่กําหนดในรายวิชา ขับเคลื่อนไฟฟ้าขั้นสูง
โครงข่ายอัจฉริยะ การสร้างแบบจําลองและการจําลองทางวิศวกรรม การแปลงรูปและการจัดการพลังงาน และ
วิทยานิพนธ์เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชากับอาจารย์ประจําหลักสูตรทาง INPL
เพื่อกําหนดทิศทางแนวโน้มการทําวิจัยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการทางด้านอุตสาหกรรม
ปัจจุบันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) (I1-03) มีข้อมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2563
การประเมินตนเอง
3
3.1
3.2
3.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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AUN.3.1 ถึง AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
AUN.3.3
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.3.3
หน้ าปก มคอ. 2 หลั ก สู ตรปรั ช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าและพลั ง งาน (หลัก สู ตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
ผลการดําเนินงาน

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557) ได้กําหนดปรัชญาไว้ว่า “มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะขั้นสูงเพื่อการวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน” (AUN.1.1-01) โดยได้ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ
นอกจากนั้ น หลั ก สู ตรได้ ให้ ค วามสํา คัญ กั บการพัฒ นาผู้ เรี ยนให้ ก ลายเป็ น “บั ณฑิ ต ที่ คิ ดเป็ น ทํ าเป็ น”
ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลั กสูตรจะช่วยให้ผู้ เรียนมีค วามรู้และเกิด ทัก ษะทางวิ ศวกรรมไฟฟ้ า และ
พลังงานที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการคิด สามารถนําไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหางานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของตนได้
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ การประชุม การสัมมนาประจําปี เป็นต้น
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรได้กําหนดกลยุทธ์และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ กลยุทธ์การเรี ยนการสอนมี หลากหลายตามลักษณะของแต่ล ะรายวิช า ที่สนับสนุนให้ผู้ เ รี ย นมี
พื้นฐานความพร้อมและความตื่นตัวที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้เก่าและใหม่
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้งานและใช้ในการแก้ปัญหา มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริง
ของผู้สอนและของผู้เรียนที่ทํางานแตกต่างกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชี วิต โดย
กลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนได้ถูกกําหนดไว้ในเอกสาร มคอ. 2 (AUN.1.1-01) และ มคอ. 3 (AUN.2.2)
ที่ ไ ด้ มี ก ารสะท้ อ นมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง 5 ด้ า น และผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning
Outcomes) ของหลักสูตรที่มีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1) การบรรยายเนื้อหาวิชาในห้องเรียน การมอบหมายงาน และการค้นคว้าข้อมูล
2) การอภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์และแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงาน
3) การลงมือทํากิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามที่มอบหมาย
4) การจัดทํารายงานและการนําเสนอข้อมูลในชั้นเรียนและในที่ประชุมวิชาการ
5) การจัดทําบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
6) การค้นคว้า การทดลอง และทํางานวิจัยตามสาขาวิชาที่ศึกษา
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8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้
นอกจากนั้นหลักสูตรได้ปลูกฝังและฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่น สามารถนําเสนอหรือสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทํางานที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่กําหนดของหลักสูตร
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
กิจกรรมการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ระบุไว้ มคอ. 3 (AUN.2.2) ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ที่ดีในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานด้วยการสัมมนา การค้นคว้าและทํางานวิจัย ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนที่บูรณาการวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานสมัยใหม่ เช่น การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้แบบการแก้ไขปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น การส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างตลอดชีวิตอันเป็นผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
การประเมินตนเอง
4
4.1
4.2
4.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.4.1
AUN.4.2

AUN.4.3

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.1.1-01
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AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
ผลการดําเนินงาน

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557) มีการประเมินผู้เรียนในขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
1) การรับเข้าศึกษา
หลักสูตรใช้ระบบการรับตรงที่กําหนดให้ผู้ที่เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ว่า ด้วยการศึ ก ษาระดั บบั ณฑิ ต ศึ กษามีผ ลการสอบภาษาอั งกฤษจาก
TOEFL หรือ IELTS หรื อเทีย บเท่ าตามที่ กํ า หนดในหลั ก สู ต ร เป็ นผู้ สํา เร็ จ การศึก ษาในระดั บ ปริญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้าผ่านการนําเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือมีผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมู.ลที่กําหนด
จากนั้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้างต้น ต้องดําเนินการรับสมัครผ่านระบบการสมัครนักศึกษาใหม่
ของบัณฑิตศึกษาทางเว็บไซต์ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ และผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่มีประเด็นการพิจารณาที่สําคัญที่รองรับกับการคัดเลือกผู้สมัครที่สามารถได้รับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกําหนด ได้แก่ คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเป็นและสอดคล้องกับหลักสูตร ความรู้และทักษะที่
จําเป็น ความพร้ อมและทัศนคติ ในการศึ กษา บุคลิคภาพ ประสบการณ์ และความสามารถในการทํางานวิ จัย
ตลอดจนทิศทางและเป้าหมายในการศึกษาของผู้เรียน เป็นต้น
2) การวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่
ละภาคการศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้จากแต่ละรายวิชา มีการกําหนดวิธีการ
ประเมิ นผลการเรีย นรู้ สั ด ส่วนการให้ ค ะแนน ค่ าถ่ วงน้ํ าหนั ก คะแนนของการประเมิน ผล ซึ่ งสอดคล้ องและ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ.3 (AUN.2.2)
3) การจบหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรได้กําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
ต้องมี คุ ณสมบั ติต ามที่ กํ าหนไว้ ใน มคอ.2 (AUN.1.1-01) หมวดที่ 5 ข้ อที่ 3 เกณฑ์ก ารสํ าเร็ จ การศึก ษาตาม
หลักสูตร ได้แก่
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- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ (1),(2),(3) หรือ (4)
1. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ ตีพิม พ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีก รรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 2 ฉบับ
2. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รั บการยอมรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการระดั บ นานาชาติที่ มี ก รรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 1 ฉบับ และนําเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) จํานวน 2 เรื่อง
3. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รั บการยอมรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการระดั บ นานาชาติที่ มี ก รรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 1 ฉบับ และได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จํานวน 2 ฉบับ
4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รั บการยอมรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการระดั บ นานาชาติที่ มี ก รรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 1 ฉบับ และนําเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) จํานวน 1 เรื่อง และ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จํานวน 1 ฉบับ
- ผ่านการเรี ยนวิช าภาษาฝรั่ง เศสโดยมีเวลาเรี ย นไม่ น้อยกว่า 40 ชั่วโมง (ตามข้อกํา หนดของ
Université de Lorraine)
แบบ 2.1
- ได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
- กรณีผู้เข้าศึกษายังไม่ได้ยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษในวันสมัครสอบ ผู้เรียนจะต้องผ่านการสอบ
ภาษาอั ง กฤษ โดยมี ผ ลการทดสอบจากศู น ย์ ภ าษา TOEFL (Paper-based) ไม่ ต่ํ า กว่ า 525
คะแนน หรื อ TOEFL (Computer-based) ไม่ ต่ํ า กว่ า 195 คะแนน หรื อ IELTS (Academic
Module) ไม่ต่ํากว่า 5.5 หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า
- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
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ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีมาตรฐานสอดคล้องตาม
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ เรื่ อง การกํ า หนดมาตรฐาน
วารสารวิชาการระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ประกอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 เรื่อง
- ผ่า นการเรี ยนวิ ช าภาษาฝรั่ ง เศสโดยมี เวลาเรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า 40 ชั่ วโมง (ตามข้ อกํ า หนดของ
Université de Lorraine)
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
การประเมินผลการเรี ยนรู้ จะถูก กําหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน ซึ่งใน
แผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่ได้จากวิชา มีการกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้
คะแนน ค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล วิธีการและช่วงคะแนนตัดเกรด ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมดของหลักสูตรและรายวิชา ดังปรากฏใน มคอ. 3 (AUN.2.2) หมวดที่ 5 แผนการสอน
และการประเมินผล ซึ่งครอบคลุมแผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้สอนต้องส่ง มคอ. 3 แก่
ภาควิชาก่อนเปิดภาคเรียน และแจ้งผู้เรียนตั้งแต่คาบเรียนแรกของแต่ละวิชา
สําหรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจะแตกต่างกัน แต่ครอบคลุมผลการเรี ยนรู้ที่
กําหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน จึงส่งผลให้ต้องใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน
และการส่งงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทํางานที่มอบหมาย การนําเสนอข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตามทุก
รายวิชา ผู้สอนจะคํานึงถึงความถูกต้องในการประเมินผลเพื่อให้สะท้อนผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และการวัดผล
การศึ กษาเป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยใช้ระบบ “ส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์” ของมหาวิทยาลัย
https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยนักศึกษาสามารถดูผลการเรียนและประเมินผู้สอนใน
แต่ละภาคการเรียนได้ในระบบนี้
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรจะกําหนดให้ผู้สอนดําเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้
ตามที่ระบุในรายละเอียดของแต่ละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาจะระบุไว้
ในเอกสาร มคอ.5 (AUN.5.3) โดยผู้ ส อนต้ องรวบรวมคะแนนเพื่ อ ทํ า การตั ด เกรดในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยระบบนี้นักศึกษาสามารถดู
ผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่งานทะเบียนการศึกษากําหนด และกําหนดให้ผู้เรียนทําการ
ประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาอีกด้วย เพื่อที่ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานวิชาการ จะได้นําผลการประเมิน
ไปพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป
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หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทํากิจกรรมการ
เรี ย นการสอนต่ าง ๆ ในชั้ นเรี ย นดั งระบุ ใน มคอ.3 (AUN.2.2) เกี่ ย วกั บกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และการ
ประเมิ นผลโดยผู้ สอนจะมี ก ารแจ้ งผลที่ เกี่ ย วข้ องกับ การปรั บปรุง พั ฒ นาการเรี ย นรู้ก ลั บในช่ วงเวลาที่ กํ าหนด
นอกจากนั้นหลักสูตรได้กําหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยผล
ของคะแนนและการประเมิน ที่ ได้ รับ ผู้ สอนจะนํ ามาใช้ ในการปรั บ ปรุ ง วิ ธี การสอนให้ มีป ระสิท ธิ ภาพมากขึ้ น
นอกจากนั้ นผู้ เรี ยนสามารถนําผลคะแนนการสอบที่ ได้ ไปใช้ ในการปรับปรุ งและทบทวนวิ ธีการเรียนหรื อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนที่ผ่านมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5.5 Students have ready access to appeal procedure

หลักสูตรมีระบบของการให้ความเป็นธรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยการให้ผู้เรียนสามารถดําเนินการ
ร้องเรียนหรือสอบถามในปัญหาและประเด็นที่ผู้เรียนสงสัยในการเรียนการสอน เช่น การวัดและประเมินผลการ
เรียน การให้ คะแนน การมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งมีการระบุวิธีการดําเนิ นการ
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.2 (AUN.1.1-01) หมวดที่ 7 ข้อ 5 การอุทธรณ์ของนักศึกษาโดยผู้เรียนสามารถ
ดําเนินการยื่นคําร้อง ประเภท “การขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ”ด้วยคําร้องทั่วไป โดยภาควิชาได้มีตัวอย่างการ
กรอกคําร้องและสรุปการดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องประเภทต่าง ๆ (AUN.5.5) รวมถึงการขอดูคะแนน / เปิด
ข้อสอบ ไว้ในแฟ้มเอกสารหน้าภาควิชาตรงเคาน์เตอร์หมายเลข 3
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5

การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5.1 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.2 AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.3 AUN.5.3 มคอ.5
AUN.5.4 AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.5 AUN.1.1-01 มคอ.2 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลั งงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.5.5 ตัวอย่างการกรอกคําร้องและสรุปการดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องประเภทต่าง ๆ

- 29 -

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 เพื่อรองรับและตอบสนอง
ความต้ องการในการเรี ยนการสอน การวิ จั ย และการบริ การวิ ชาการ โดยใช้ แผนระยะ 5 ปี (AUN.6.1-01)
ของคณะในการดําเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบด้วยสมรรถนะ
อัตรากําลัง ความต้องการในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซึ่งมีการกําหนดยุ ทธศาสตร์ การ
พัฒนาบุคลากร กําหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนําไปเป็นตัวบ่งชี้ ของ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้
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 หน่วย
ไฟฟ้ากําลังและควบคุม และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหัวหน้าหน่วยที่ทําหน้าที่ในการ
จัดตารางการเรียนการสอน และมีการประชุมเรื่องภาระงานสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยยึดหลักเกณฑ์การจัด
ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากหน่วยใดอาจารย์มีภาระสอนเกินจากที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องมีการหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
เนื่องจากการคํานึงถึงภาระงานในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตร ดังนั้น จึงมี
จัดเปิดตําแหน่งเพื่อสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อบรรจุในตําแหน่งที่ทางภาควิชาและหลักสูตรยังมีไม่เพียงพอต่อการสอน
อย่างไรก็ตาม บุคลากรสายวิชาการที่มีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนื่องจาก
การสอนวิชาในทุกหลักสูตรต้ องยึ ดหลักเกณฑ์การจัดภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของ
มหาวิ ทยาลัย (AUN.6.2-01) ระหว่ างปี ก ารศึ ก ษา 2562 ได้ มี การเปิด รั บ สมั ครคัด เลื อกบุ ค คลเพื่ อบรรจุ เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 6 อัตรา (AUN.6.2-02) ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้ ารั บ การ
คัดเลือกได้ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 ผลการคัดเลือกหลังจากการสอบสัมภาษณ์พบว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก 1 คน ได้แก่ ดร.จักรกฤช ภักดีโต จะบรรจุอยู่ในหน่วยไฟฟ้ากําลังและควบคุม เริ่มปฏิบัติหน้าที่
15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (AUN.6.2-03) ซึ่งนับเป็นอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2563 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร
ของภาควิชาไม่เคยเพิกเฉยต่อภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ จึงได้มีการประกาศรับสมัครตําแหน่งอาจารย์อยู่
เสมอมา แต่ไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ภาควิชาและหลักสูตรต้องการ ส่งผลให้ภาควิชาต้องเชิญบุคลากรที่

- 30 เกษียณอายุบางท่านซึ่งมี คุณสมบั ติครบถ้ วนตามที่ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยกําหนด และบุคคลภายนอกที่ มี
ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของหลักสูตรมาเป็นอาจารย์พิเศษที่และทําการเรียนการสอนควบคู่ไป
กับบุคลากรปัจจุบันของหลักสูตร
ตาราง AUN.6.1 จํานวนอาจารย์จําแนกตามปีการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก (หน่วย : คน)
ประเภท
ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม
ประเภท

ช
1
3
10
16
13
43
ช

ศ.
2
รศ
6
ผศ.
12
อ.
7
อ.พิเศษ 11
รวม 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

- 31 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*

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
ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา

FTES*

ผลต่าง

- 32 6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
ภาควิชาจึงได้มีการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาได้ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง และจัดให้มี
การสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุการทํางาน อย่างไรก็ตามการบริหารหลักสูตรการศึกษา
ระดับสูง ต้องคํานึงถึงความหลากหลายขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันและประสบการณ์ของผู้สอนเป็นสําคัญ ดังนั้น
ภาควิชาจึงได้เชิญบุคลากรที่เกษียณอายุที่มีประสบการณ์สูงและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สกอ. กําหนด และ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มาเป็นส่วนสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับบุคลากรปัจจุบันของ
ภาควิชา สําหรับการรับสมัครบุ คลากรสายวิชาการใหม่ จะมีการประกาศและสื่ อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ยได้
รับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของคณะ และของมหาวิทยาลัย ช่องทางของสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งภาควิชาครุศ าสตร์
ไฟฟ้าจะดําเนินการคัดเลือกและคัดสรรบุคลากรใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล (AUN.6.3-01) และตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีการกําหนด
คุณสมบัติตามที่ภาควิชาต้องการ จากนั้นจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดําเนินการรับสมัครตามระยะเวลาที่
เหมาะสม สอบวัดคุณสมบัติโดยการสัมภาษณ์ ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ และประกาศผลการรับสมัค ร
ตลอดจนการทําสัญญาจ้างและประเมินผลการทดลองการการปฏิบัติงานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ง
ขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมดจะสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบที่โปร่งใส เป็นธรรม และเชื่อถือได้
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 โดยมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลของบุคลากรสายวิชาการที่รับ
ใหม่จะกําหนดให้ มีการผ่านการอบรมทางด้านสมรรถนะของการเป็นอาจารย์ผู้สอน และมีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแรก ระยะที่ 2 การ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ปี และระยะที่ 3 การประเมินผลการบรรจุเป็นพนักงานประจําที่มีเ กณฑ์

- 33 มาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยรายละเอียดข้อมูลจะมีการชี้แจงให้
บุคลากรสายวิชาการที่รับใหม่ได้รับทราบตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน
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 องต้ 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 เพื่อนํา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน ขณะที่การเลื่อนตําแหน่งใน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะอยู่ในรูปแบบการขอตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผศ. รศ. และ ศ. ตามลําดับ
(AUN.6.3-04)
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติง านของบุคลากรสายวิชาการในแต่ละครั้งด้วยแบบสรุ ปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน (AUN.6.3-03) ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริหารของแต่ละบุคคล
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย์
(M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็ จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (B)
3) ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

- 34 6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชาได้มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึก ษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยการส่งบุคลากรเข้า ร่ วมฝึก อบรม สัมมนา ประชุ ม
วิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
พัฒนาการเรียนการสอน การทําวิจัย และการให้บริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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

5 ผศ.ดร.นําโชค วัฒนานัย

หัวข้อ/เรื่อง
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
Based Education (OBE)
รุ่นที่ 2
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้าร่วมสัมมนา
คณะกรรมการสวัสดิการและ
สิ่งจูงใจ เรื่อง การจัดทําแผน

วันเวลา / สถานที่อบรม TE/TTE TEE MTE DTE E-DEEE
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
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
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6 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

หัวข้อ/เรื่อง
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)

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

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

วันที่ 15-20 พ.ย. 62 ณ
สมาพันธรัฐสวิส











 

เข้าร่วมประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41

7 รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์

8 ผศ.ดร.สิริชัย จันทร์นิ่ม

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน
2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แก
รนด์ โอเทล แอนด์ คอน
เวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.
อุบลราชธานี
ฝึกอบรม ลักษณะการทําวิจัย ณ Groupe de Recherche
en Electrotechnique et
Electronique de Nancy
(GREEN) Laboratory,
Universite de Lorraine
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
วันที่ 6 พ.ค – 4 ก.ค. 2562
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงาน
ประจําปีงบประมาณ 2563
ในหลักสูตรการพัฒนาสมอง
กลฝังตัวในงานแอพพิลเคชั่น
ประมวลผลภาพ (Machine
Vision Open with Eagle
Eye Smart Camera)

วันที่ 11-15 ธ.ค. 62 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จ.นครราชสีมา
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หัวข้อ/เรื่อง
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
9 ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล เข้าร่วมประชุม
10 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ
คณะอนุกรรมการปรับปรุง
รายละเอียดหลักสูตร (คอศ.1)
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
11 ดร.ภัควี หะยะมิน
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
และได้นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
การประเมินประสิทธิภาพ

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









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

วันที่ 23-24 ม.ค. 63 ณ
มหาวิทยาลัยพะเยา จ.
พะเยา
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หัวข้อ/เรื่อง

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

มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนําเพื่อใช้ใน
งานภาคสนาม

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

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.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
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

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

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









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









ไม่มีการเข้าร่วมอบรม
เข้าร่วมประชุมนานาชาติ
UMAP International
Conference 2019
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motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการเกณฑ์การคัดเลือก
และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่
ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากร
ของคณะได้รับรางวัล แต่ไม่มีบุคลากรของภาควิชาได้รับรางวัลดังกล่าว
สําหรับบุคลากรที่ทํางานวิจัยและมีการนําเสนอหรือตีพิมพ์เผยเพื่อการแพร่ผลงานวิจัย ทางส่วนงานมีการ
ให้การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณให้แก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยใช้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ ได้ มีการกําหนดหลักเณฑ์ และอัตราการจ่ ายเงิน
สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ใน
ส่วนของภาควิ ช าครุ ศ าสตร์ไฟฟ้ ามีก ารสนั บสนุ น เป็ นทุ นอุ ด หนุน เพื่ อการไปนํ า เสนอผลงานทางวิช าการและ
ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-03)
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการทํางานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณค่าเพื่อนําไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการนําไปบูรณาการกับ
การเรี ย นการสอน บู รณากั บการให้ บ ริ การวิ ช าการ และทํ านุ บํารุ ง ศิ ล ปวั ฒนธรรม ตลอดจนนํ าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ปีการศึกษา 2562 บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติรวม 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

รวมทั้งหมด
6
18
14
36
32
54

จํานวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่ต่อบุคลากรสายวิชาการ
0.16
0.53
0.44
1.09
0.94
1.58

- 39 การประเมินตนเอง
6
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7










รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.6-1
AUN.6-2

AUN.6-3

AUN.6-4
AUN.6-6

AUN.6-1-01 แผนพัฒนาบุคลากร
AUN.6.2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เรื่อง รั บสมัค รคั ดเลือกบุ 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
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งบุคลากรทุกคนของภาควิชาจะทําหน้ าที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาได้ยึดหลักแผนพัฒนา
บุคลากรของทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ในการดําเนินงาน ซึ่งอยู่ในแผนฉบับเดียวกับ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรมี จุดมุ่ง หมายที่ จะพัฒนาสมรรถนะและคุ ณภาพของ
บุคลากรโดยยึดหลักตามวิสัยทัศน์ของงานบุคลากรที่ว่า “พัฒนาคน ส่งเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล”
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําโดยกําหนดตามความคาดหวังด้านสมรรถนะของบุคลากรที่ส่วน
งานต้องการ จากนั้นกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กําหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้า หมาย
และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล
วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนําไปเป็นตัวบ่งชี้ของความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้
นอกจากนั้ น แผนพัฒ นาบุ คลากรสายสนับ สนุ นประกอบด้ วยอั ตรากํา ลัง ความต้ องการในการอบรม/พั ฒนา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคคล เช่นเดียวกับแผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ
ภาควิชาจัดอัตรากําลังที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและ
บุคลากรสายวิชาการ ดังตาราง AUN.7-1และ AUN.7-2
ตาราง AUN.7-1จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
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

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
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ที่

ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด

ตําแหน่ง

คุณวุฒิ

หน้าที่

สถานที่ติดต่อ

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาโท

สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 4
สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 1

ปริญญาโท

4 นายนุกูล บุญทับ

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
วิศวกรไฟฟ้า

ปริญญาตรี

ดูแลนักศึกษาปริญญาโทและ
เอก งานหลักสูตร งานวิจัย
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ เบิก
จ่ายเงินโปรเจค ยืม-คืน
อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน
งานวิชาการปริญญาตรี งาน
การเงิน
เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยไฟฟ้ากําลัง

พนักงานพิเศษ
5 นางสาวกิดากานต์ กลิ่นเมธี

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 2

6 นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล*

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี

งานสารบรรณ งานแผน
งานโครงการ กิจการ นศ.
งานฝึกงาน นศ. งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์
เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์

2 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร

3 นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

นายชินภัสร์ กานุวงษ์**

ปริญญาโท

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
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีระบบการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเก่าที่ลาออก
หรือเกษียณอายุ ซึ่งจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและภาระงานที่ต้องการอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ที่
มหา วิ ท ยาลั ยกํ า หน ด การป ระกา ศ รั บสมั ครสามารถพบได้ ที่ เมนู “ข่ าวสมั ค รงาน” ของคณะ
www.fte.kmutnb.ac.th และกองบริ หารและจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่ งจะมี การ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือกบุคคลอีกครั้งหนึ่ง สําหรับปีการศึกษา 2562
ภาควิชาได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ
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กานุวงษ์ ทดแทน นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล ที่ได้ลาออกไป (AUN.7.2-02)
เมื่อได้รับบุคลากรใหม่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าภาควิชาจะมีการมอบหมายงานแก่บุคลากรสายสนับสนุน
ตามภาระงานที่ได้ประกาศรับสมัครและเกลี่ยภาระงานตามความสามารถ โดยหากเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่ประจํา
อยู่สโตร์ของแต่ละหน่วย บุคลากรใหม่จะได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องจากหัวหน้าหน่วยอีกครั้งหนึ่ง
 ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-03)
 ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-04)
การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานดั งกล่า วในข้ อ AUN.7.3 จะมีผ ลต่อการเลื่ อนตํ าแหน่ งและการขึ้ น
เงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุก
คนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหัวหน้าภาควิชา และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ของทางมหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะให้ผู้มีอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตําแหน่ง
หรือการขึ้นเงินเดือน
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
ภาควิชามีอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนทั้งหมด 6 คน ที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อรองรับ
งานสนับสนุนด้านวิชาการ ที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่
สําหรับการเบิกจ่ายอุปกรณ์ฝึกสอนหรือวัสดุในการทําโครงงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษาที่คอยให้
คําปรึกษาและแนะนําทางด้านการลงทะเบียน การรับคําร้องนักศึกษาและเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการทั้งหมด รวมไป
ถึงเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ทางด้านแผนและนโยบาย ที่จะคอยช่วยเหลือและให้คําปรึกษานักศึกษาและ
อาจารย์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหน่งจะมีการกําหนดเพื่อให้พัฒนา หรือ
ปรับปรุงผู้ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานให้ทํางานอย่างมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประเมินโดยใช้หลักการและ
แบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัย กําหนด กรณีพนักงานมหาวิ ทยาลัย ใช้แบบสรุปการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่ อสัตย์
(M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (B)
กรณี พ นั ก งานพิ เศษใช้ แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ร าชการของพนั ก งานพิ เศษ ซึ่ ง มี
องค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่
1) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
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หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรท่านใดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง และทาง
ภาควิชาได้มีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว แต่ผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไม่ดีขึ้น
ทางภาควิชาอาจจะพิจารณาให้ออกจากงานโดยถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของทางคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึงการรักษาวินัย
และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ (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
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรได้ใช้กระบวนการของคณะที่มีการสํารวจความต้องการใน
การอบรมของสายสนับสนุนว่าต้องการพัฒนาตนเองทางด้านใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ที่หน่วยงานอื่นส่ง
เรื่องผ่านทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเข้า
อบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในภาระหน้าที่ของแต่ละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหน้าภาควิชาพิจารณา
เห็นสมควรให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา เพื่อที่บุคลากรจะได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและนํา
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 6 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน และพนักงาน
พิเศษ 2 คน โดยแต่ละการอบรมจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้อง
ทําอยู่เป็นประจํา เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองและนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตารางที่ 7.3 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด

2

นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

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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ชื่อ – นามสกุล
3. นายนุกูล บุญทับ
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, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) (AUN.7-5-01) เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติ เป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้าง
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกําลัง ใจในการ
ปฏิบัติงานต่อไป โดยปีการศึกษา 2562 ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักคณบดี

- 45 การประเมินตนเอง
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.7-1
AUN.7-2

AUN.7-3

AUN.7-4
AUN.7-5

AUN.7-1-01 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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.7.3-01 แบบประเมินการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
AUN.7-3-02 แบบประเมินการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานพิเศษ)
AUN.7-3-03 รายงานการประเมินผล (พนักงานพิเศษ)
AUN.7.4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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
หลักสูตรได้มีการกําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาตามที่
ระบุไว้ใน มคอ. 2 (AUN.1.1-01) หมวดที่ 3 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี
และบัณฑิตวิทยาลัยจะทําหน้าที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยประชาสัมพันธ์ระเบียบการรับสมัคร และรับสมัคร
ผ่า นทาง http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx ซึ่ งผู้ สนใจเข้ าศึก ษาต่อสามารถ
ตรวจสอบข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับทราบข้อมูล
และข่าวสารที่ประกาศและที่มีการประชาสัมพันธ์สําหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมและมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
และตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
 ระเบียบการรับสมัคร
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ตาราง AUN.8-1 ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตร
ปีการศึกษา จํานวนผู้สมัคร จํานวนที่ประกาศรับ
2558
1
5
2559
2
5
2560
5
2561
5
2562
5

จํานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
1
2
-

จํานวนที่ลงทะเบียน
2
-

ตาราง AUN.8-2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
นักศึกษา
ปีการศึกษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ตกค้าง (ปี 4)
1
2
1
2
1
2
1
2
2558
2559
2
2
2560
2
2
2561
2
2
2562
2
2

รวม
1
2
2
2
2

2
2
2
2
2

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต ร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้กําหนดกฏเกณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการรับสมัครตามที่ถูกระบุในเอกสารหลักสูต ร
มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ (AUN.1.1-01) ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สําเร็จการศึก ษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิก ส์
ระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า และ
(2) มี ระดั บคะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั กสู ต รในระดั บปริ ญญาตรี ไม่ ต่ํา กว่ า 3.00 และในระดั บ
ปริญญาโทไม่ต่ํากว่า 3.50 และ
(3) มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 และ
(4) มี คุ ณสมบั ติ อื่น ๆ ตามข้อบัง คั บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ

- 48 (5) ผ่ า นการนํ า เสนอผลงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) จํ า นวน 2 เรื่ อ ง หรื อ มี ผ ลงานวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ภาษาอั ง กฤษที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 SCOPUS หรือ ISI จํานวน 2 ฉบับ
(6) ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ (1),(2) และ (5) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สําเร็จการศึก ษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิก ส์
ระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า และ
(2) มี ระดั บคะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั กสู ต รในระดั บปริ ญญาตรี ไม่ ต่ํา กว่ า 3.00 และในระดั บ
ปริญญาโทไม่ต่ํากว่า 3.50 และ
(3) มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 และ
(4) มี คุ ณสมบั ติ อื่น ๆ ตามข้อบัง คั บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
(5) ผ่ า นการนํ า เสนอผลงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) จํ า นวน 1 เรื่ อ ง หรื อ มี ผ ลงานวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ภาษาอั ง กฤษที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 SCOPUS หรือ ISI จํานวน 1 ฉบับ
(6) ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ (1),(2),(3) และ (5) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
โดยบั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ยจะจั ด ทํ าระเบี ย บการรับ สมั ค รบนเว็ บไซต์ ข องบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาดํ าเนิ น การรั บ สมั ค ร
นักศึกษาใหม่ และจัดสอบวัดคุณสมบัติ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการสอบ
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
และที่กําหนดโดยคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งมาจากมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้ท รงคุ ณวุฒิ ที่เกี่ ย วข้ อ ง โดยข้ อมู ล และรายละเอี ย ดในการรั บสมั ค รนั กศึ ก ษาใหม่ ทั้ง หมดจะมีก ารเผยแพร่ สู่
สาธารณะทุกช่องทางและตามความเหมาะสม
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload
หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผู้เรียนผ่าน
ทางระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp และทาง
เว็บไซต์ของภาควิชาตลอดจนการติดตามการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง e-mail และการพบปะพูดคุยอีกทั้งมี
การมอบหมายให้มีระบบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาประจําห้อง (AUN.8.3) และอาจารย์
ผู้สอน ในการควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

- 49 8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
หลั ก สู ต รได้ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ทํ า วิ จั ย กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งประเทศ โดยปี ก ารศึ ก ษา 2562
นักศึกษาทั้ง 2 คน ได้แก่ นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ และนายทรงกลด ศรีปรางค์ ได้ร่วมทําวิจัยกับ LEMTA lab.
ของ Universite de Lorraine ซึ่งมี รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาและมีการติดตามความก้า วหน้ า
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ เดินทางไป
ปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (AUN.8.4)
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญในความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาด้วยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาด้วยการ
บริการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทําการรักษาและจ่ายยา
เบื้ องต้ นที่ มี แพทย์ ประจํ าทํ าหน้ าที่ตรวจสุ ขภาพในแต่ ละวั น ซึ่ งนั กศึ กษาและบุคลากรในมหาวิทยาลั ยสามารถ
ตรวจสอบแพทย์เวรเข้าตรวจได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html สําหรับห้องน้ําและบริเวณ
ที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ ด้วยพนักงานทําความสะอาดของแต่ละ
อาคาร และมีการทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิต อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx

นอกจากนั้นภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องทําวิจัย และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาของหลักสูตรโดยคํานึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการทําวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร
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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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








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

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.8.3 แต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการหลักสูตร
AUN.8.4 หลักฐานการเดินทางไปให้คําปรึกษานักศึกษาในหลักสูตร
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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
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต ร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้ใช้ห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการที่ทันสมัยมีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
และการทําวิจัยที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (Thai-Franch Innovation Institute) หรืออาคาร 43
ซึ่งมี ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC) เป็นแกนกลางหลักในการเรียนรู้
และการทําวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรซึ่งรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน
เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยนักศึกษาปริญญาเอกของ
หลักสูตรได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ (AUN.9.1) เกี่ยวกับห้องเรียนและอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.50 (SD 0.707) ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ สนับสนุน
การเรียนและการวิจัย และห้องโปรเจคอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 (0.000)
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางที่นักศึกษาของหลักสูตรสามารถไปค้นคว้าหนังสือ ตํารา และวารสาร ใช้งาน
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และใช้งานห้องรวมเพื่อการติวหรือทํางานเป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถจองห้องออนไลน์ได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th โดยภาคการศึกษาปกติเปิดให้บริการในวันจันทร์-วัน
ศุกร์เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ขณะที่ภาคฤดูร้อนเปิดให้บริการในวันจันทร์-วัน
ศุกร์เวลา 08.00-16.00 น. นอกจากนั้น เว็บไซต์ของหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งค้นคว้าให้นักศึกษา
สืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้จาก เมนู Online Database ฐานข้อมูล อาทิเช่น Elsevier e-Books
Collection, ACM Digital Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เป็นต้น และมีเมนูสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับ
เต็ม TDC ซึ่งจะเข้าเว็บไซต์ http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่อสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจัยของอาจารย์ที่รวบรวมมาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยความพึงพอใจต่อการให้บริการเกี่ยวกับ
หนังสือ/ตํารา แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอยู่ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.50 (SD 0.707) (AUN.9.1)
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research
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC) เป็นศูนย์วิจัยระดับแนวหน้า
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย
เป็ น จํ านวนมากและบุ ค ลากรซึ่ ง ทํ าหน้ าที่ ช่วยสนั บ สนุ นการดํ าเนิ นการวิจัย จากสถาบั นนวั ตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส โดยความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและ
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนและการวิจัยอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 (SD 0.000)

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้สายด้วยการติดตั้งให้ครอบคลุมทุกส่วน
ของมหาวิทยาลัยผ่าน Wireless network connection ชื่อ @KMUTNB-WIFI by AIS ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้า
ใช้ ง านด้ ว ยชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่ า นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ไว้ ตั้ ง แต่ เข้ า ศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต าม ภาควิ ช าได้ ติ ด ตั้ ง
อิน เตอร์ เน็ ต ไร้ สายเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รอบคลุ มทุ กชั้ นที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาในหลั กสู ต รผ่ า น
Wireless network connection ชื่อ TE-Wifi, TE-Staff เพิ่มเติม 14 จุด โดยนักศึกษามีค วามพึง พอใจต่ อ การ
ให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 (SD 0.000)
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะและภาควิชาได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี
การศึกษา 2562 ภาควิชาได้ปรับปรุงห้องประลองและห้องปฏิบัติการที่ตึก 44 ห้อง 403 และ 404 ให้มีความ
ทั น สมั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และกระตุ้ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร สํ า หรั บ สุ ข อนามั ย ของนั ก ศึ ก ษานั้ น
มหาวิทยาลัยได้มีบริการตรวจสุขภาพประจําปีฟรีให้แก่นักศึกษาที่แจ้งความจํานง ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทํา
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www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยได้ทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุก
ชั้ นปี ซึ่ งคุ้ มครองเมื่ อประสบอุ บั ติ เหตุ จนได้ รั บบาดเจ็ บและเสี ยชี วิ ตซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่
www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
ห้องน้ําและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงานทําความ
สะอาดที่คณะได้ว่าจ้างไว้และประจําอยู่ในแต่ละอาคาร ส่วนระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 44 อาทิเช่น
กล้องวงจรปิด บันไดฉุกเฉิน ระบบแจ้งไฟไหม้ ระบบสปริงเกอร์ และถังดับเพลิง เป็นต้น ขณะที่อาคาร 52 มีระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่นตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด (Fire hose Rack) กล้องวงจรปิด และ
บันไดขึ้นลง 3 ด้านที่สามารถใช้เป็นทางฉุกเฉินได้ เป็นต้น นอกจากนั้น อาคารของคณะได้ถูกออกแบบให้มีทาง
ลาดบริเวณทางขึ้นด้านหน้าอาคาร 44 และทางขึ้นด้านข้างของอาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟ เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มีความต้องการพิเศษในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของคณะ

โดยนักศึกษาปริญญาเอกได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ (AUN.9.1) ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของด้านนี้อยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 (SD 0.463) โดยการให้ บ ริ การห้องพยาบาล และการประกันชี วิตแก่นัก ศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยมีระดับความพึงพอใจต่ําที่สุดในด้านนี้ที่สอบถาม

- 54 การประเมินตนเอง
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

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

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

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

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

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

for people with special needs are defined and implemented
Overall


รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.9.1 ถึง AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรใน
AUN.9.5
ภาพรวม ปีการศึกษา 2562
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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 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต ร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้ถูกออกแบบและพัฒนาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้หลักสูตรสะท้อนการเป็นบัณฑิต “คิดเป็น
ทํ าเป็ น ถ่ ายทอดเป็ น” ตามอั ตลักษณ์ ข องภาควิช าและสอดคล้ องกั บคณะที่ ต้ องการผลิ ต ครู ช่ าง (อาจารย์ ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ) จึ ง ส่ ง ผลให้ ห ลั ก สู ต รสามารถสร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ครู ที่ ส ามารถถ่ า ยทอดและเข้ า ใจทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงานเพื่อสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ หรือนักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
ได้ ข้อมูลที่สําคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (AUN.1.302) ได้แก่
1) ดร.ยศพล รัฐอมฤต
ภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้แก่
2) รศ.ดร.สุรินทร์ คําฝอย
ภาคการศึกษา
3) Prof.Dr.Bernard Davat ศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญของหลักสูตรจากต่างประเทศ
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
อาจารย์ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกําหนดสมรรถนะที่ต้องการของหลักสูตร ทักษะความรู้ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของหลักสูตร
เป็ น บั ณฑิ ตที่ มีค วามรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ ต ามที่ หลั ก สูต รคาดหวั ง นอกจากนั้น หลั ก สูต รปรั ชญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ได้มีการปรับปรุ ง ให้
ทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่กําหนดทุก ๆ 5 ปี ซึ่งไปเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามีการกํากับ
การดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน และ มคอ. 7 หมวดที่ 6 ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (AUN.1.1-01)
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reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลักสูตรมีก ารกําหนดกระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ข องผู้ เรียนไว้ ใน
เอกสารหลักสูตร มคอ.2 (AUN.1.1-01) และมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคการศึกษา ซึ่งผู้สอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร
มคอ.3 (AUN.2.2) และหลักจากสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการ
เรียนรู้ในเอกสาร มคอ. 5 (AUN.5.3)
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต ร
ใหม่ พ.ศ. 2557) เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับสูงจึงมีการมุ่งเน้นการทําวิจัยผู้สอนได้มีการสอดแทรก
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแง่แนวคิดการทํางานวิจัย วิธีการทําวิจัย และกระบวนการ
ในการทําวิจัย เข้าไปในทุกรายวิชารายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของการบูรณาการความรู้เข้าไปภายใน
เนื้อหารายวิชา การยกตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
ให้กับนักศึกษา
10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
คือ 4.56 (AUN.9.1) แสดงว่าความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประกอบด้วย
1) ห้องเรียน และอุปกรณ์สนับสนุนมีความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.50)
2) ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนและการวิจัยเพียงพอ และทันสมัย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00)
3) ห้องโปรเจคมีความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00)
4) ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00)
5) การจัดสรรงบประมาณในการทําโครงงานหรืองานวิจัยมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)
6) หนังสือ/ตํารา/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีจํานวนเพียงพอ
ทันสมัย เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.50)
อย่างไรก็ ตาม แบบสอบถามนี้ยังครอบคลุมด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณ ภาพชี วิต
นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.75) ด้านการให้ คํ าปรึก ษาวิช าการและแนะแนวแก่นั ก ศึ ก ษา (ค่าเฉลี่ย 5.00) ด้านการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (ค่าลี่ย 3.88) และด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.50) ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกด้าน คือ 4.66 SD
0.608 แสดงว่าความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด

- 57 10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชาร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการการให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และมีการนําเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ใน
ระดับภาควิชา ระดับส่วนงานโดยการนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา เพื่อพิจารณาข้อมูลและแนวทาง
ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือสมัยใหม่ การปรับปรุงพื้นที่การ
ให้บริการต่างๆ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น และมีการกําหนดให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ภาควิชาที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและนําไปพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลและตอบสนองให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการดําเนินการเป็นประจําทุกปีการศึกษา ภาควิชารับฟังผลการป้อนกลับข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรปริญญาเอกจากการสํารวจความคาดหวังและ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ (AUN.9.1)
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









- 58 รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.10.1
AUN.10.2
AUN.10.3
AUN.10.4
AUN.10.5,
AUN.10.6

AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
AUN.1.1-01 มคอ.2
AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.3 มคอ.5
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม 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 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต ร
ใหม่ พ.ศ. 2557) มีการติดตามอัตราการสอบผ่านและการลาออกกลางคันของนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาอยู่ในระบบ
ตั้งแต่เปิดหลักสูตร 2 คน ได้แก่ นายทรงกลด ศรีปรางค์ และนางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ ยังไม่มีคนใดตกออก
หรือลาออกกลางคัน
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต ร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต ร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต ร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้กําหนดให้นักศึกษาพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนี้มีนักศึกษาทั้งสิ้น 2 คน ซึ่ง
เป็นปีที่ 5 ของการศึกษาในหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาได้เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยที่ Université de Lorraine โดย
นายทรงกลด ศรีปรางค์ ทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง การควบคุมแบบไม่เชิงเส้นประสิทธิภาพสูงสําหรับมอเตอร์ซิงโครนัส
รีลักซ์แตนซ์ชนิดแม่เหล็กถาวรช่วย ซึ่งควบคุมชี้แนะและให้คําปรึกษาในการทําวิจัยโดยมี ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
เป็นที่ปรึกษาหลัก ควบคู่กับศาสตราจารย์ของ Université de Lorraine ได้แก่ Prof. Noureddine TAKORABET
และ Prof. Babak NAHID-MOBARAKEH
ขณะที่ นางสาวอภิญ ญา เสี ย งเสนาะ ทํ าวิจัย เกี่ ย วกั บการศึ กษาการใช้ เซลล์ เชื้ อเพลิ งและตั วเก็ บกั ก
พลังงานในระบบกริดไฟฟ้า ซึ่งมี ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ Dr. Jean-Philippe MARTIN

- 60 และ Prof. Sophie DIDIERJEAN เป็นอาจารย์ที่คอยให้คําปรึกษา ควบคุม และชี้แนะในการทําวิจัย โดยอาจารย์
แต่ละท่านจะมีก ารติด ตามนัก ศึก ษาเป็นระยะด้ วยการกําหนดเป้ าหมายหรื อการมอบหมายงานแล้ว จะมี การ
ติดตามผลภายหลังอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีการศึกษา 2562 นักศึกษาทั้ง 2 คน ได้มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้
 ผลงานวิจัยของนายทรงกลด ศรีปรางค์
1. S. Sriprang et al., "Model Free-Based Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor
Drives," 2019 Research, Invention, and Innovation Congress ( RI2C) , Bangkok, Thailand, 2019,
pp. 1-6.
2. S. Sriprang et al. , " Model- Based Control of Permanent- Magnet Assisted Synchronous
Reluctance Motors," 2019 Research, Invention, and Innovation Congress ( RI2C) , Bangkok,
Thailand, 2019, pp. 1-6.
3. S. Sriprang et al. , " Maximum Torque per Ampere and Field- weakening Controls for the HighSpeed Operation of Permanent- Magnet Assisted Synchronous Reluctance Motors," 2019
Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C), Bangkok, Thailand, 2019, pp. 1-7.
4. Sriprang, S., Nahid-Mobarakeh, B., Takorabet, N., Pierfederici, S., Kumam, P., Bizon, N., Taghavi,
N. , Vahedi, A., Mungporn, P. , Thounthong, P. “Design and control of permanent magnet
assisted synchronous reluctance motor with copper loss minimization using MTPA”, 2020,
Journal of Electrical Engineering, vol.71, no.1, pp. 11-19.
5. Sriprang, S. , Nahid- Mobarakeh, B. , Takorabet, N. , Pierfederici, S. , Bizon, N. , Kuman, P. ,
Thounthong, P. “ Permanent magnet synchronous motor dynamic modeling with state
observer-based parameter estimation for AC servomotor drive application,” Applied Science
and Engineering Progress, 2019, vol.12, no.4, pp. 286-297.
 ผลงานวิจัยของนางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ
1. Siangsanoh, A., Bahrami, M., Kaewmanee, W., Gavagsaz-ghoachani, R., Phattanasak, M., Martin,
J. P. , Nahid-Mobarakeh, B. , Weber, M. , Pierfederici, S. , Maranzana, G. , Didierjean, S. ‘’eries
hybrid fuel cell/supercapacitor power source,’’ Mathematics and Computers in Simulation,
2020, in press.

- 61 11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต ร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจในการ
จัดการหลักสูตร (AUN.9.1) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 โดยหลักสูตรมีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอในในด้านต่าง ๆ มาปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ การปรังปรุงหลักสูตรในรอบทุก ๆ 5 ปี การพัฒนาวิธี
และกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการกําหนดทิศทาง
ของงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
การประเมินตนเอง
11

ผลผลิต (Output)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.11.5

AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2562

