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ข 

บทสรุปผู้บริหาร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามแนวทาง
คุณภาพ 2 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มีตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองค์ประกอบท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินการ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  *  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา  *  
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   
10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด **  
หมายเหตุ  * ข้อ 7 ยังไม่มีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ 8 ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา 
 ** ปัจจุบันมีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ระบบ CHECO เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2563) ซ่ึงเปิดรับนักศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2563  

การดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซ่ึงเป็นการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดําเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินไม่ครบทุกข้อ  

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  
  (  ) ผ่าน (    ) ไม่ผ่าน 
 
 
 
 



ค 

องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

AUN.3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (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 ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and 

Infrastructure) 
   �    

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

ภาพรวม 3 

หมายเหตุ  หลักสูตรมีนักศึกษาในหลักสูตรคร้ังแรก ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
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สารบัญ 

  หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ข 
สารบัญ 1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร 2 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 7 
ส่วนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 10 

AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 11 
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 15 
AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 19 
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 22 
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 24 
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 29 
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 40 
AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) 46 
AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 51 
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 55 
AUN.11 ผลผลิต (Output) 59 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:   : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
    (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 ภาษาอังกฤษ:   : Doctor of Philosophy Program in Electrical and Energy 
     Engineering (English Program) 
2. 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) 

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
( ) หลักสูตรใหม่  กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 2/2557 
เม่ือวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 

4. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 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) ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2512  
ภายใต้ชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมาเม่ือวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ  
ได้ยกฐานะข้ึนเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาเขตพระนครเหนือ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปี 
พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517  จึงได้ยกฐานะเป็นส่วนงานระดับคณะ   
โดยใช้ชื่อว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ในระหว่างปี พ.ศ. 2512–2517 เป็นช่วงระยะเวลาท่ี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการก่อตั้งข้ึน โดยความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อผลิตครูช่างในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคร่ืองกล และสาขาวิชา
ไฟฟ้า โครงการความช่วยเหลือดังกล่าวได้เน้นทางด้านการสนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์การเรียนการ
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สอน ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงาน โดยคณะเร่ิมรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2512 ซ่ึงเป็นหลักสูตร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศไทย  และต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 
รัฐบาลเยอรมันได้ขยายโครงการความช่วยเหลือแก่คณะเพิ่มข้ึน ด้วยการช่วยเหลือในการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีและการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาเคร่ืองกล และสาขาวิชาไฟฟ้า 
อีกด้วย    
 ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส่วนของสํานักงาน
คณบดี ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจํานวน  
6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรต่าง ๆ นั้น  คณะได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และยังได้จัดการเรียนการสอนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกด้วย 

สําหรับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ที่เรียกว่า แผนกวิธีไฟฟ้า ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2514 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้สังกัดใน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และด้วยความช่วยเหลือจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ภาควิชา 
ครุศาสตร์ไฟฟ้าจึงเป็นภาควิชาแรกของประเทศไทยท่ีให้ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือผลิตครูช่างที่เน้นการสอนทางทฤษฎีท่ีเรียกว่า ครูทฤษฎีไฟฟ้า (Theory Teacher in 
Electrical) จนถึงปัจจุบันนี้ 

ปรัชญา: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ คือ “พัฒนาคน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

ปณิธาน :  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม 
และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทําได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้าน
การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําเพื่อรับใช้สังคม 

 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล 

 พันธกิจ :  
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม   
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี 
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมท้ังการฝึกอบรมและพัฒนา 
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
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วัตถุประสงค์ : 
1. ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมท้ังในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทาง

วิศวกรรม  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่มี
ความพร้อมทาง ด้านการเรียนการสอนและการจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

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

3. วิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และงานธุรกิจด้านช่าง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ 

4. บริการทางวิชาการด้านวิชาประยุกต์ต่างๆ  ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา   
การจัดการเรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดสอนท้ังในมหาวิทยาลัย และให้แก่
ชุมชนตามความต้องการของท้องถ่ิน 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ท้ังในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ   
ที่มุ่งเน้น การปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดี 

อัตลักษณ์ :   บัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น  
เอกลักษณ์ :  ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
6.1 ปรัชญา 
     มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะข้ันสูงเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 
6.2 ความสําคัญ 
เป็นท่ีทราบกันดีว่าสถานการณ์พลังงานของโลกในปัจจุบันกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อก้าวข้ามยุค

พลังงานจากซากฟอสซิล เช่น นํ้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ แหล่งพลังงานที่กล่าวมานี้มีอยู่อย่างจํากัด 
และมีแนวโน้มจะหมดลงในไม่ช้า ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และรูปแบบความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ นอกจากนี้การใช้พลังงานจากซากฟอสซิลยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
แม้ว่าพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแต่เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก็มีอยู่อย่างจํากัด รวมถึงความ
กังวลด้านความปลอดภัยจึงทําให้พลังงานนิวเคลียร์ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยในขณะนี้ ดังนั้นท่ัวโลก
จึงได้ให้ความสนใจกับพลังงานทดแทนอ่ืนๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าในหลายแห่งท่ัวโลกจะมีการนํา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ซ่ึงเป็นการนําพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ ใน
ลักษณะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างประสบความสําเร็จแต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังคงมีการวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อจํากัดที่พลังงานทดแทนหลายๆ ชนิด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม
มีร่วมกันคือความไม่สมํ่าเสมอในแต่ละช่วงเวลาของวัน ทําให้จําเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเข้า
มาผนวกเพ่ือช่วยให้การจัดเก็บ การส่งถ่าย และการนําไปใช้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมประเทศไทยให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานทดแทน  
จึงจําเป็นต้องมีนักวิจัย นักเทคโนโลยี และอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าและพลังงาน ซ่ึงจะ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ีได้ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย   
และนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) ท่ีได้ให้ความสําคัญกับการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมจํานวนนักวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า สามารถขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของ
ตนเอง ลดการพึ่งพาต่างประเทศได้ 

6.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง  ๆดังน้ี 
1. การถ่ายทอดและฝึกอบรมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานข้ันสูง  
2. วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานข้ันสูง 
3. ผล ิตน ักว ิจ ัย  น ัก เทคโนโลย ีในภาคอ ุตสาหกรรมให ้ม ีความ รู ้ความสามารถด ้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานข้ันสูง  
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 
  หมวดวิชาเลือกท่ัวไป  6 หน่วยกิต 

6.6  ภาษาท่ีใช้  ภาษาอังกฤษ 
6.7  การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ 
6.8  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
2. นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 
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6.9  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ 

Université de Lorraine ประเทศฝร่ังเศส โดยผู้ศึกษาจะได้รับปริญญา จากท้ังสองสถาบัน 
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ส่วนท่ี 2  การกํากับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดนโยบาย และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา 
และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับ และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง สําหรับการควบคุมกํากับ
มาตรฐานในปัจจุบันจะกําหนดให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้
ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และที่ปรับปรุงเพ่ิมเติม โดยกําหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้เกณฑ์
มาตรฐานจํานวน 11 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด 

ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

2. ผศ.ดร.วัฒนา  แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D.  (Electrical Engineering) 
วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

3. รศ.ดร.เมธีพจน์  พัฒนาศักด์ิ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D.  (Electrical Engineering) 
วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

4. Prof.Dr.Bernard  DAVAT ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering)  
Dipl. Ing. (Electrical Engineering) 

5. Prof.Dr.Serge  PIERFEDERICI ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering)  
Dipl. Ing. (Electrical Engineering) 

  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรโดยทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 



- 8 - 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

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 
ผลการดําเนินการ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร   

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  *  
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา  *  
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   
10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด **  
หมายเหตุ  * ข้อ 7 ยังไม่มีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ 8 ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา 
 ** ปัจจุบันมีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ระบบ CHECO เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2563) จะเปิดรับนักศึกษา ภาค
เรียนท่ี 1/2563  
 

นายทรงกลด ศรีปรางค์ ได้แต่งตั้งให้ ศ.ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถดูได้ในหัวข้อ AUN.6.7) หัวข้อวิทยานิพนธ์ คือ “การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น
ประสิทธิภาพสูงสําหรับมอเตอร์ซิงโครนัสรีลักซ์แตนซ์ชนิดแม่เหล็กถาวรช่วย” โดยได้ดําเนินการสอบหัวข้อ
เรียบร้อยแล้ว ขณะท่ีนางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ ยังไม่ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาเน่ืองจากยังสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน 
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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 ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมินจํานวน 11 ข้อ ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 10 ข้อ 

สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร 

(     ) ผ่าน (      ) ไม่ผ่าน 
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ส่วนท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพหลักสูตรองค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร เป็นการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร มีเกณฑ์การประเมิน จํานวน 11 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน7 ระดับตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

คะแนน คําอธิบาย 
1 Absolutely Inadequate 

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

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

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

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

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

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

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

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01 และ AUN.1.1-02) เป็นหลักสูตรท่ีได้ดําเนินการความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL - Nancy กับ King Mongkut’s University of  
Technology NorthBangkok (AUN.1.1-03) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาสู่
มหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซ่ึงจัดต้ังข้ึนระหว่างภาครัฐบาลฝร่ังเศสและรัฐบาลไทย โดยได้
พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาที่สอดคล้องกับของคณะและของมหาวิทยาลัย 
ท่ีระบุไว้ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ของคณะ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์
งานวิจัย  ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล 

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

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 

ดังนั้น หลักสูตรจึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการข้ันสูงที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน โดยหลักสูตรสามารถพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 
มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้วิจัยและพัฒนาข้ึนเพ่ือเก้ือหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ สามารถสร้างดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ และเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

ภาควิชามีบุคลากรที่ได้สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน INPLท้ังสิ้น  4 คน ได้แก่ ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง   
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์  ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี และ ดร.ภานี  น้อยยิ่ง อีกท้ังยังมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย
คู่ขนาน ซ่ึงทาง INPL มีเคร่ืองมือวิจัยทางด้านใด ทาง KMUTNB ก็จะมีเคร่ืองมือแบบเดียวกันเพ่ือการทําวิจัยของ
ท้ัง 2 LAB มีการดําเนินการวิจัยไปพร้อม ๆ กัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทําให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนทําให้

ผลการดําเนินงาน 
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ทาง INPL ยอมรับความเทียบเท่าทางวิชาการระหว่าง KMUTNB กับ INPL หลักสูตรมีการเน้นทิศทางของงานวิจัย
โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นพลังงานทดแทนสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นเป็นที่นิยมในปัจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานจึงได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcomes) ตามมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไว้ในมคอ. 1 หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่
มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงานข้ันสูง เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือผลิตนักวิจัย นัก
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานข้ันสูง เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านพลังงาน เพื่อผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถดําเนินดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบร่ืนและไม่ขัดประโยชน์ส่วนรวม 

โดยผลการเรียนรู้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 2 ที่มีทั้งทักษะความรู้เฉพาะทาง และทักษะความรู้
ท่ัวไป ซ่ึงแบ่งออกเป็น 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
การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. และใช้เกณฑ์ประเมินในระดับหลักสูตรของ 
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ซ่ึงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรข้ึน
โดยการอ้างอิงจาก ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตาม มคอ.2 หมวดท่ี 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 ดังน้ี 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน 
2) นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร 
3) เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการที่ดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร 
4) ตัวแทนขององค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม 
5) ตัวแทนของศิษย์เก่า 
6) ตัวแทนของหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต 

 

การประเมินตนเอง 

1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 
formulated and aligned with the vision and mission of the 
university 

       

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

       

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

       

 Overall        
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รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.1.1 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.1.2 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
AUN.1.3 AUN.1.3-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 

 
 
 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
 หลักสูตรมีการเน้นทิศทางของงานวิจัยโดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นพลังงานทดแทนสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นเป็นที่
นิยมในปัจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน จึงได้กําหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไว้ใน มคอ.1 หรือตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงาน ให้มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานข้ัน เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลตินักวิจัย นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานข้ันสูง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
ด้านพลังงาน เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดําเนินดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบร่ืนและไม่
ขัดประโยชน์ส่วนรวม 
 ข้อมูลเบ้ืองต้นของรายละเอียดของหลักสูตร หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01) มีดังน้ี 
 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า    
 รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน  
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Electrical and Energy Engineering 
      (English Program) 

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 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)  

 จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 
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 รูปแบบของหลักสูตร 
   - รูปแบบ  :  หลักสูตร 3 ปี แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  
   - ภาษาท่ีใช้ :  ภาษาอังกฤษ 
   - การรับเข้าศึกษา  :  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ 
 - ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน :  เป็นหลักสูตรท่ีร่วมมือกับ Université de Lorraine ประเทศฝร่ังเศส
      โดยผู้ศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ังสองสถาบัน 
   - การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 •  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557     
 •  ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
    ในการประชุมคร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
 •  ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
    ในการประชุมคร้ังที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 25  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 
 •  ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ในการประชุมคร้ังที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 
 •  ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ในการประชุมคร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 

 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
   - 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) ข้อมูลท่ัวไป ซ่ึงจะกล่าวถึงรหัสและชื่อวิชา หลักสูตรและประเภทวิชา จํานวนหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอน 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
2) จุดหมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของวิชา 
3) ลักษณะและการดําเนินการ 
4) การพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษา ซ่ึงจะกล่าวถึงผลการเรียนรู้ในวิชา วิธีการสอน และวิธีการ

ประเมินผลเพ่ือสะท้อนผลการเรียนรู้ 
5) แผนการสอนและการประเมินผล ซ่ึงจะกล่าวถึงแผนการสอน วิธีการประเมิน ช่วงเวลาท่ีประเมิน และ

สัดส่วนการประเมิน 
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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7) การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
  อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาของหลักสูตรลงทะเบียนเรียนแค่วิชาวิทยานิพนธ์เท่าน้ัน 
 
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 
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การประเมินตนเอง 

2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

 Overall        

 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.2.1 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

AUN.2.2 AUN.2.2 มคอ.3 
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AUN.3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 
 

 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557) ได้ถูกพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตร ท่ีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถให้ความรู้
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานข้ันสูง นักวิจัย นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน และอาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องโดยมีการกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) ที่สอดคล้องกับอาชีพดังกล่าว ซ่ึงโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01) มีจํานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรท้ังหมด 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  
   วิชาเลือกท่ัวไป  6         หน่วยกิต 

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

 

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

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01) เป็นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถให้
ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานข้ันสูง นักวิจัย นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน และอาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง จึงได้มีการออกแบบให้ครอบคลุม ทั้งทักษะความรู้
เฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรู้ทั่วไป ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพศึกษาของ สกอ.ที่ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้คํานึงถึงระดับการเรียนรู้ที่
กําหนดโครงสร้างของหลักสูตรได้เน้นถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับความรู้ข้ันสูง ได้แก่ การประยุกต์ความรู้
และทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา การประเมินค่าเพ่ือ
ช่วยในการตัดสินใจและการได้มาซ่ึงระบบงานที่ดีท่ีสุด และการสร้างสรรค์งานท่ีสามารถสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน โดยที่ผู้สอนมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น และถ่ายทอดเป็น ดังรายละเอียดที่กําหนดในรายวิชา ขับเคลื่อนไฟฟ้าข้ันสูง 
โครงข่ายอัจฉริยะ การสร้างแบบจําลองและการจําลองทางวิศวกรรม การแปลงรูปและการจัดการพลังงาน และ
วิทยานิพนธ์เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับรายวิชากับอาจารย์ประจําหลักสูตรทาง INPL 
เพ่ือกําหนดทิศทางแนวโน้มการทําวิจัยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการทางด้านอุตสาหกรรม 
  ปัจจุบันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) (I1-03) มีข้อมูลในระบบ CHECO ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ซ่ึงจะเปิดรับนักศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

การประเมินตนเอง 

3 
โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
Content) 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

 Overall        
 



- 21 - 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.3.1 ถึง 
AUN.3.3  

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

AUN.3.3 หน้าปก มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2557) ได้กําหนดปรัชญาไว้ว่า “มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะข้ันสูงเพื่อการวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน” (AUN.1.1-01) โดยได้ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สร้างความม่ันคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ  

นอกจากนั้น หลักสูตรได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้กลายเป็น “บัณฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น”  
ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงานท่ีจะช่วยให้เกิดกระบวนการคิด 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 
หลักสูตรได้กําหนดกลยุทธ์และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของแต่ละรายวิชา ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมี
พ้ืนฐานความพร้อมและความตื่นตัวท่ีจะศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน สนับสนุนให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้เก่าและใหม่
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้งานและใช้ในการแก้ปัญหา มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริง
ของผู้สอนและของผู้เรียนท่ีทํางานแตกต่างกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 
กลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนได้ถูกกําหนดไว้ในเอกสาร มคอ. 2 (AUN.1.1-01) และ มคอ. 3 (AUN.2.2)  
ท่ีได้มีการสะท้อนมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) ของหลักสูตรที่มีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 

 
1) การบรรยายเน้ือหาวิชาในห้องเรียน การมอบหมายงาน และการค้นคว้าข้อมูล 
2) การอภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาประยุกต์และแก้ปัญหา

ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงาน 
3) การลงมือทํากิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามที่มอบหมาย 
4) การจัดทํารายงานและการนําเสนอข้อมูลในชั้นเรียนและในที่ประชุมวิชาการ 
5) การจัดทําบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
6) การค้นคว้า การทดลอง และทํางานวิจัยตามสาขาวิชาที่ศึกษา 

AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 

ผลการดําเนินงาน 
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7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและนอกห้องเรียน 
8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้ 

นอกจากนั้นหลักสูตรได้ปลูกฝังและฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดี สามารถคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถนําเสนอหรือสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพ่ือสร้างประสบการณ์ในการทํางานที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามท่ีกําหนดของหลักสูตร 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
 กิจกรรมการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ระบุไว้ มคอ. 3 (AUN.2.2) ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ท่ีดีในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานด้วยการสัมมนา การค้นคว้าและทํางานวิจัย ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนที่บูรณาการวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานสมัยใหม่ เช่น การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้แบบการแก้ไขปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น การส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างตลอดชีวิตอันเป็นผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว 

การประเมินตนเอง 

4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  �     

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

  �     

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning   �     
 Overall   �     

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.4.1 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

AUN.4.2 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

AUN.2.2 มคอ.3 
AUN.4.3 AUN.1.1-01  
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AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

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

expected learning outcomes 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2557) มีการประเมินผู้เรียนในข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1) การรับเข้าศึกษา 

หลักสูตรใช้ระบบการรับตรงที่กําหนดให้ผู้ท่ีเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษจาก 
TOEFL หรือ IELTS หรือเทียบเท่าตามที่กําหนดในหลักสูตร เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า สาขาวิชาที่เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้าผ่านการนําเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือมีผลงานวิจัยภาษาอังกฤษท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมู.ลที่กําหนด 

จากนั้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้างต้น ต้องดําเนินการรับสมัครผ่านระบบการสมัครนักศึกษาใหม่
ของบัณฑิตศึกษาทางเว็บไซต์ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ และผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่มีประเด็นการพิจารณาท่ีสําคัญท่ีรองรับกับการคัดเลือกผู้สมัครที่สามารถได้รับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกําหนด ได้แก่ คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเป็นและสอดคล้องกับหลักสูตร ความรู้และทักษะที่
จําเป็น ความพร้อมและทัศนคติในการศึกษา บุคลิคภาพ ประสบการณ์และความสามารถในการทํางานวิจัย 
ตลอดจนทิศทางและเป้าหมายในการศึกษาของผู้เรียน เป็นต้น 

2) การวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่

ละภาคการศึกษา ซ่ึงแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ท่ีคาดว่าจะได้จากแต่ละรายวิชา มีการกําหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน ค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล ซ่ึงสอดคล้องและ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ.3 (AUN.2.2) 

3) การจบหลักสูตรการศึกษา 
หลักสูตรได้กําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา  

ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนไว้ใน มคอ.2 (AUN.1.1-01) หมวดที่ 5 ข้อท่ี 3 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ได้แก่ 

 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
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แบบ 1.1    
- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
- เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ (1),(2),(3) หรือ (4) 

1. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 2 ฉบับ  

2. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 1 ฉบับ และนําเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) จํานวน 2 เร่ือง  

3. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 1 ฉบับ และได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จํานวน 2 ฉบับ  

4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น จํานวน 1 ฉบับ และนําเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) จํานวน 1  เร่ือง และ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จํานวน 1 ฉบับ 

- ผ่านการเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศสโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง (ตามข้อกําหนดของ 
Université de Lorraine) 

แบบ 2.1   
- ได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00  
- กรณีผู้เข้าศึกษายังไม่ได้ยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษในวันสมัครสอบ ผู้เรียนจะต้องผ่านการสอบ

ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบจากศูนย์ภาษา TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ํากว่า 525 
คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ตํ่ากว่า 195 คะแนน หรือ IELTS (Academic 
Module) ไม่ต่ํากว่า 5.5 หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 

- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
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- ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซ่ึงมีมาตรฐานสอดคล้องตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ือง การกําหนดมาตรฐาน
วารสารวิชาการระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพ่ือใช้ประกอบการสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 เร่ือง 

- ผ่านการเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศสโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง (ตามข้อกําหนดของ 
Université de Lorraine) 

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

การประเมินผลการเรียนรู้จะถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน ซ่ึงใน
แผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่ได้จากวิชา มีการกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้
คะแนน ค่าถ่วงนํ้าหนักคะแนนของการประเมินผล วิธีการและช่วงคะแนนตัดเกรด ซ่ึงสอดคล้องและครอบคลุมผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมดของหลักสูตรและรายวิชา ดังปรากฏใน มคอ. 3 (AUN.2.2)  หมวดที่ 5 แผนการสอน
และการประเมินผล ซ่ึงครอบคลุมแผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้สอนต้องส่ง มคอ. 3 แก่
ภาควิชาก่อนเปิดภาคเรียน และแจ้งผู้เรียนต้ังแต่คาบเรียนแรกของแต่ละวิชา 

สําหรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจะแตกต่างกัน แต่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
กําหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน จึงส่งผลให้ต้องใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน
และการส่งงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทํางานที่มอบหมาย การนําเสนอข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตามทุก
รายวิชา ผู้สอนจะคํานึงถึงความถูกต้องในการประเมินผลเพื่อให้สะท้อนผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และการวัดผล
การศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
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 

หลักสูตรจะกําหนดให้ผู้สอนดําเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนท่ีทําให้เกิดผลการเรียนรู้
ตามท่ีระบุในรายละเอียดของแต่ละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาจะระบุไว้
ในเอกสาร มคอ.5 (AUN.5.3) โดยผู้สอนต้องรวบรวมคะแนนเพ่ือทําการตัดเกรดในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยท่ีเว็บไซต์ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยระบบน้ีนักศึกษาสามารถดู
ผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่งานทะเบียนการศึกษากําหนด และกําหนดให้ผู้เรียนทําการ
ประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาอีกด้วย เพื่อท่ีผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องทางด้านงานวิชาการ จะได้นําผลการประเมิน
ไปพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป  
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทํากิจกรรมการ

เรียนการสอนต่าง ๆ ในชั้นเรียนดังระบุใน มคอ.3 (AUN.2.2) เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลโดยผู้สอนจะมีการแจ้งผลท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้กลับในช่วงเวลาท่ีกําหนด
นอกจากนั้นหลักสูตรได้กําหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยผล
ของคะแนนและการประเมินท่ีได้รับ ผู้สอนจะนํามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากน้ันผู้เรียนสามารถนําผลคะแนนการสอบที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและทบทวนวิธีการเรียนหรือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนที่ผ่านมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

 
หลักสูตรมีระบบของการให้ความเป็นธรรมในการจัดการเรียนการสอน  โดยการให้ผู้เรียนสามารถดําเนินการ

ร้องเรียนหรือสอบถามในปัญหาและประเด็นท่ีผู้เรียนสงสัยในการเรียนการสอน เช่น การวัดและประเมินผลการ
เรียน การให้คะแนน การมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น ซ่ึงมีการระบุวิธีการดําเนินการ
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.2 (AUN.1.1-01) หมวดที่ 7 ข้อ 5 การอุทธรณ์ของนักศึกษาโดยผู้เรียนสามารถ
ดําเนินการยื่นคําร้อง ประเภท “การขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ”ด้วยคําร้องทั่วไป โดยภาควิชาได้มีตัวอย่างการ
กรอกคําร้องและสรุปการดําเนินการเก่ียวกับคําร้องประเภทต่าง ๆ (AUN.5.5) รวมถึงการขอดูคะแนน / เปิด
ข้อสอบ ไว้ในแฟ้มเอกสารหน้าภาควิชาตรงเคาน์เตอร์หมายเลข 3  
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การประเมินตนเอง 

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

5.1 The student assessment is constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes 

 �      

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

  �     

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

 �      

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

 �      

5.5 Students have ready access to appeal procedure   �     

 Overall   �     

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 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
AUN.5.5 ตัวอย่างการกรอกคําร้องและสรุปการดําเนินการเก่ียวกับคําร้องประเภทต่าง ๆ 
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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 เพ่ือรองรับและตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใช้แผนระยะ 5 ปี (AUN.6.1-01)  
ของคณะในการดําเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบด้วยสมรรถนะ
อัตรากําลัง ความต้องการในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซ่ึงมีการกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร กําหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนําไปเป็นตัวบ่งชี้ของ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนดไว้  

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีหน่วยย่อยท่ีจัดการเรียนการสอน 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยการศึกษา หน่วย

ไฟฟ้ากําลังและควบคุม และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร ซ่ึงแต่ละหน่วยจะมีหัวหน้าหน่วยท่ีทําหน้าท่ีในการ
จัดตารางการเรียนการสอน และมีการประชุมเร่ืองภาระงานสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยยึดหลักเกณฑ์การจัด
ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากหน่วยใดอาจารย์มีภาระสอนเกินจากที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องมีการหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 

เนื่องจากการคํานึงถึงภาระงานในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตร ดังนั้น จึงมี
จัดเปิดตําแหน่งเพ่ือสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อบรรจุในตําแหน่งที่ทางภาควิชาและหลักสูตรยังมีไม่เพียงพอต่อการสอน 
อย่างไรก็ตาม บุคลากรสายวิชาการท่ีมีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนื่องจาก
การสอนวิชาในทุกหลักสูตรต้องยึดหลักเกณฑ์การจัดภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย (AUN.6.2-01) ระหว่างปีการศึกษา 2562 ได้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 6 อัตรา (AUN.6.2-02) ซ่ึงผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกได้ระหว่างวันท่ี 21 มกราคม 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 ผลการคัดเลือกหลังจากการสอบสัมภาษณ์พบว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก 1 คน ได้แก่ ดร.จักรกฤช ภักดีโต จะบรรจุอยู่ในหน่วยไฟฟ้ากําลังและควบคุม เร่ิมปฏิบัติหน้าที่ 
15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (AUN.6.2-03) ซ่ึงนับเป็นอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2563 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร
ของภาควิชาไม่เคยเพิกเฉยต่อภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ จึงได้มีการประกาศรับสมัครตําแหน่งอาจารย์อยู่
เสมอมา แต่ไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ภาควิชาและหลักสูตรต้องการ ส่งผลให้ภาควิชาต้องเชิญบุคลากรที่

AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

ผลการดําเนินงาน 
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เกษียณอายุบางท่านซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัยกําหนด และบุคคลภายนอกท่ีมี
ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของหลักสูตรมาเป็นอาจารย์พิเศษท่ีและทําการเรียนการสอนควบคู่ไป
กับบุคลากรปัจจุบันของหลักสูตร 
 
ตาราง AUN.6.1 จํานวนอาจารย์จําแนกตามปีการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก (หน่วย : คน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

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

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

ประเภท 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

N % N % N % 
ศ. 2 - 2 2 100 2 - 2 2 100 2 - 2 2 100 
รศ 6 - 6 6 100 7 - 7 7 100 7 - 7 7 100 
ผศ. 12 - 12 6 50 14 2 16 10 62.5 14 2 16 11 68.75 
อ. 7 6 13 12 92.30 5 4 9 7 77.77 4 4 8 7 87.5 
อ.พิเศษ 11 1 10 2 20 9 1 10 4 40 6 - 6 2 33.33 

รวม 36 7 43 28 65.11 37 7 44 30 68.18 33 6 39 29 74.35 
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ตารางที่ 6.2 สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
FTES ของบุคลากรสายวิชาการ* 

[ประจํา + พิเศษ] *** 
FTES ของนักศึกษา 

บัณฑิตศึกษา 
สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ 
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 รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์กลุ่มงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนากองแผนงา 
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 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 

ตารางท่ี 6.3 สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
FTES* 

ผลต่าง 
อาจารย์ : FTES 

ผลต่าง 
แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 1 แบบท่ี 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 รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์กลุ่มงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา กองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี 

 *ปรับค่า FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นระดับปริญญาตรีแล้ว โดย FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี x 2 = FTES 

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

ภาควิชาจึงได้มีการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาได้ศึกษาต่ออย่างต่อเน่ือง และจัดให้มี
การสรรหาบุคลากรใหม่เพ่ือทดแทนอัตราที่เกษียณอายุการทํางาน อย่างไรก็ตามการบริหารหลักสูตรการศึกษา
ระดับสูง ต้องคํานึงถึงความหลากหลายขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันและประสบการณ์ของผู้สอนเป็นสําคัญ ดังน้ัน
ภาควิชาจึงได้เชิญบุคลากรที่เกษียณอายุท่ีมีประสบการณ์สูงและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สกอ. กําหนด และ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มาเป็นส่วนสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับบุคลากรปัจจุบันของ
ภาควิชา สําหรับการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการใหม่ จะมีการประกาศและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของคณะ และของมหาวิทยาลัย ช่องทางของส่ือสาธารณะต่างๆ ซ่ึงภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้าจะดําเนินการคัดเลือกและคัดสรรบุคลากรใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล (AUN.6.3-01) และตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีการกําหนด
คุณสมบัติตามท่ีภาควิชาต้องการ จากน้ันจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดําเนินการรับสมัครตามระยะเวลาที่
เหมาะสม สอบวัดคุณสมบัติโดยการสัมภาษณ์ ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ และประกาศผลการรับสมัคร 
ตลอดจนการทําสัญญาจ้างและประเมินผลการทดลองการการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึง
ข้ันตอนการดําเนินการท้ังหมดจะสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และเช่ือถือได้ 
 
ตารางท่ี 6.4 การคงอยู่ของอาจารย์ 

ปีการศึกษา 
จํานวนอาจารย์

ท้ังหมดต้นปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ลาออก/
เกษียณในระหว่าง 

ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ 
เข้าใหม่ระหว่าง 

ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ท้ังหมด
ปลายปีการศึกษา 

2557 37 - - 37 

2558 37 2 1 34 

2559 34 2 - 32 

2560 30 - 3 33 

2561 33 - 1 34 

2562 34 - - 34 

 
ปีการศึกษา 2562 บุคลากรสายวิชาการประจําภาควิชาทั้งสิ้น 34 คน (AUN.6.3-02) โดยปีการศึกษา 2562  

มีการบรรจุบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 1 คน โดยมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลของบุคลากรสายวิชาการท่ีรับ
ใหม่จะกําหนดให้มีการผ่านการอบรมทางด้านสมรรถนะของการเป็นอาจารย์ผู้สอน และมีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแรก ระยะที่ 2 การ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ปี และระยะท่ี 3 การประเมินผลการบรรจุเป็นพนักงานประจําที่มีเกณฑ์
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มาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยรายละเอียดข้อมูลจะมีการชี้แจงให้
บุคลากรสายวิชาการที่รับใหม่ได้รับทราบตั้งแต่เร่ิมต้นปฏิบัติงาน  

ขณะท่ีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (AUN.6.3-03) ที่ มีผลต่อการข้ึนเงิน เดือนของบุคลากร 
สายวิชาการ ซ่ึงบุคลากรสายวิชาการทุกคนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหัวหน้าภาควิชา  
และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยกําหนด โดยท่ีจะให้ผู้มีอํานาจตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตําแหน่งหรือการข้ึนเงินเดือนซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินปีละ 
2 คร้ัง คร้ังที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. ถึง มี.ค. ของทุกปี และคร้ังที่ 2 ระหว่างเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. ของทุกปี เพ่ือนํา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน ขณะท่ีการเลื่อนตําแหน่งใน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะอยู่ในรูปแบบการขอตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผศ. รศ. และ ศ. ตามลําดับ 
(AUN.6.3-04)  

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในแต่ละคร้ังด้วยแบบสรุปการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนดซ่ึงมีองค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน (AUN.6.3-03) ได้แก่  
1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน ซ่ึงจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริหารของแต่ละบุคคล  
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซ่ึงประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซ่ือสัตย์ 

(M) ความมุ่งม่ันให้เกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (B)   

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

ภาควิชาได้มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 
พัฒนาการเรียนการสอน การทําวิจัย และการให้บริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
ตารางท่ี 6.5  สรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ (AUN.6.5) 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล หัวข้อ/เร่ือง วันเวลา / สถานท่ีอบรม TE/TTE TEE MTE DTE E-DEEE 

1 
2 

ผศ.ดร.ชูชาติ  สีเทา 
ผศ.ดร.พรวิไล สุขมาก 

ประชุมจัดทํารายละเอียดผัง
การสร้างข้อสอบสมรรถนะ
ด้านความรู้ภาคทฤษฎีและ
ความรู้ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน ตาม มาตรฐาน
วิชาชีพครู (Test BluePrint) 

วันท่ี 25-26 ก.พ. 63 
เวลา 09.00 - 19.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน 
3 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 
กรุงเทพมหานคร 

� � �   

  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเร่ือง 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 

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

     

3 
4 

ดร.นุชนาฎ  ชุ่มช่ืน 
ดร.กัญญวิทย์  กลิ่นบํารุง 

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การจัดการศึกษาท่ี
มุ่งเน้น ผลลัพท์ Outcome 
Based Education (OBE)  
รุ่นท่ี 2 

วันท่ี 17-18 ก.พ. 63 เวลา 
08.30-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสํานักวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ช้ัน 9 

� �    

  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเร่ือง 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 

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

     

5 ผศ.ดร.นําโชค  วัฒนานัย เข้าร่วมสัมมนา
คณะกรรมการสวัสดิการและ
สิ่งจูงใจ เร่ือง การจัดทําแผน

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

� �    
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ท่ี ช่ือ – นามสกุล หัวข้อ/เร่ือง วันเวลา / สถานท่ีอบรม TE/TTE TEE MTE DTE E-DEEE 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
ส่งเสริมสวัสดิการและส่ิงจูงใจ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเร่ือง 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 

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

     

6 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 2019 
Internation Conference 
on Science, Engineering 
@ Technology (ICSET) 
 

วันท่ี 15-20 พ.ย. 62 ณ 
สมาพันธรัฐสวิส 

� � � � � 

  เข้าร่วมประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 41  

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

     

7 รศ.ดร.เมธีพจน์  พัฒนศักด์ิ ฝึกอบรม ลักษณะการทําวิจัย ณ Groupe de Recherche 
en Electrotechnique et 
Electronique de Nancy 
(GREEN) Laboratory, 
Universite de Lorraine 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส  
วันท่ี 6 พ.ค – 4 ก.ค. 2562  

     

         

8 ผศ.ดร.สิริชัย จันทร์น่ิม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงาน 
ประจําปีงบประมาณ 2563 
ในหลักสูตรการพัฒนาสมอง
กลฝังตัวในงานแอพพิลเคชั่น
ประมวลผลภาพ (Machine 
Vision Open with Eagle 
Eye Smart Camera) 

วันท่ี 11-15 ธ.ค. 62 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จ.นครราชสีมา 

� � � �  
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ท่ี ช่ือ – นามสกุล หัวข้อ/เร่ือง วันเวลา / สถานท่ีอบรม TE/TTE TEE MTE DTE E-DEEE 

  เข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยีข้ันสูง 
หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 
5 นครราชสีมา ช่ือหลักสูตร
การพัฒนาสมองกลฝังตัวใน
งานแอพลิเคชั่นในงาน
ประมวลผล (LabVIEW 
Programming and image 
Processing 

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

     

  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทําร่างมาตรฐาน 
และร่างวิธีการทดสอบ
มาตรฐานแรงงานแห่งชาติ 
รองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต 

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

     

  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเร่ือง 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 

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

     

9 
10 

ผศ.ดร.ชัยยพล  ธงชัยสุรัชต์กูล 
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ 

เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการปรับปรุง
รายละเอียดหลักสูตร (คอศ.1) 
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ 

วันท่ี 3 ธ.ค. 62 เวลา 
09.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 3 สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

� � � �  

  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเร่ือง 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 

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

     

11 ดร.ภัควี หะยะมิน เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งท่ี 9 
และได้นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
การประเมินประสิทธิภาพ

วันท่ี 23-24 ม.ค. 63 ณ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จ.
พะเยา 

� �    
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ท่ี ช่ือ – นามสกุล หัวข้อ/เร่ือง วันเวลา / สถานท่ีอบรม TE/TTE TEE MTE DTE E-DEEE 

มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนําเพ่ือใช้ใน
งานภาคสนาม 

  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเร่ือง 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 

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

     

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

ผศ.พิสุทธิ์  จันทร์ชัยชนะกุล 
ผศ.วิเศษ  ศักด์ิศิริ 
ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร 
ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ  แพบัว 
ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด 
ดร.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เก้ือกูล 
ดร.กฤตยา  ทองผาสุข 
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.สรุจ พันธ์ุจันทร์ 
ผศ.ดร.ภานี  น้อยย่ิง 
ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง 
รศ.ดร.สมศักด์ิ 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 กล่ินเอ่ียม 

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเร่ือง 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 

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

� � � �  

31 
32 

รศ.ดร.พงศธร ชมทอง 
ผศ.ดร.เอกกมล บุญญผลานันท์ 

ไม่มีการเข้าร่วมอบรม       

33 รศ.ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ 
UMAP International 
Conference 2019  

วันท่ี 13 พ.ย. 62  
เวลา 13.00-17.00 

ณ ห้องประชุม Fuji 2 ชั้น 
4 โรงแรม Hotel Nikko 

Bangkok กรุงเทพฯ 

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

และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่
ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากร
ของคณะได้รับรางวัล แต่ไม่มีบุคลากรของภาควิชาได้รับรางวัลดังกล่าว 

สําหรับบุคลากรที่ทํางานวิจัยและมีการนําเสนอหรือตีพิมพ์เผยเพ่ือการแพร่ผลงานวิจัย ทางส่วนงานมีการ
ให้การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณให้แก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยใช้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้มีการกําหนดหลักเณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ใน
ส่วนของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการสนับสนุนเป็นทุนอุดหนุนเพ่ือการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและ
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
การเรียนการสอน บูรณากับการให้บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ปีการศึกษา 2562 บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติรวม 54 เร่ือง จําแนกประเภทการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติได้ 5 และ 49 เร่ือง ตามลําดับ 
ตารางท่ี 6.6 จํานวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ปีการศึกษา 
ประเภทการเผยแพร่ 

รวมท้ังหมด 
จํานวนผลงานวิจัย 

ท่ีเผยแพร่ต่อบุคลากรสายวิชาการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

2557 3 3 6 0.16 

2558 10 8 18 0.53 

2559 9 5 14 0.44 

2560 9 27 36 1.09 

2561 10 22 32 0.94 

2562 5 49 54 1.58 
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การประเมินตนเอง 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement) 
is carried out to fulfil the needs for education, research 
and service 

  �     

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

  �     

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

  �     

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated 

   �    

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

  �     

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

  �     

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

  �     

 Overall   �     
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.6-1 AUN.6-1-01 แผนพัฒนาบุคลากร  
AUN.6-2 AUN.6.2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน 

AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
AUN.6.2-03  ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

AUN.6-3 AUN.6.3-01 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
AUN.6.3-02 ประเภทของบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
AUN.6.3-03 แบบฟอร์มการประเมินการทํางานของสายวิชาการ 
AUN.6.3-04 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

AUN.6-4 AUN.6.3-03 แบบฟอร์มการประเมินการทํางานของสายวิชาการ 

AUN.6-6 AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
AUN.6.6-02 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์  
AUN.6.6-03 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพ่ือการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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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 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนซ่ึงบุคลากรทุกคนของภาควิชาจะทําหน้าท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาได้ยึดหลักแผนพัฒนา
บุคลากรของทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ในการดําเนินงาน ซ่ึงอยู่ในแผนฉบับเดียวกับ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซ่ึงแผนพัฒนาบุคลากรมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของ
บุคลากรโดยยึดหลักตามวิสัยทัศน์ของงานบุคลากรที่ว่า “พัฒนาคน ส่งเสริมคุณธรรม ยึดม่ันหลักธรรมาภิบาล”  

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําโดยกําหนดตามความคาดหวังด้านสมรรถนะของบุคลากรที่ส่วน
งานต้องการ จากน้ันกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กําหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล 
วิเคราะห์และสรุปผล เพ่ือนําไปเป็นตัวบ่งชี้ของความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้ 
นอกจากนั้น แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประกอบด้วยอัตรากําลัง ความต้องการในการอบรม/พัฒนา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคคล เช่นเดียวกับแผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ 

 ภาควิชาจัดอัตรากําลังท่ีมีหน้าท่ีแตกต่างกันเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและ
บุคลากรสายวิชาการ ดังตาราง AUN.7-1และ AUN.7-2 
 

ตาราง AUN.7-1จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา 

สายงาน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ตรี โท ตรี โท ตรี โท ตรี โท ตรี โท 

บุคลากรห้องปฏิบัติการ 2 - 1 1 2 - 2 - 2 - 

บุคลากรสารสนเทศ 1 - 1 - - - - - - - 

บุคลากรสายบริหารจัดการ 3 - 4 - 1 2 - 2 - 1 

บุคลากรสายบริการนักศึกษา - 1 - 1 2 1 1 1 1 2 

รวม 6 1 6 2 5 3 3 3 4 2 

รวมท้ังหมด 7 8 8 6 6 

 
 
 

AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

ผลการดําเนินงาน 
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ตารางAUN.7-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิ หน้าท่ี สถานท่ีติดต่อ 

 พนักงานมหาวิทยาลัย     

1 นางศิริรักษ์  สุขสุด เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ปริญญาโท ดูแลนักศึกษาปริญญาโทและ
เอก งานหลักสูตร งานวิจัย 

สํานักงานภาควิชา 
เคาน์เตอร์ 4 

2 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร นักวิชาการพัสดุ ปริญญาโท งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ เบิก
จ่ายเงินโปรเจค  ยืม-คืน 
อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน 

สํานักงานภาควิชา 
เคาน์เตอร์ 1 

3 นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ปริญญาโท งานวิชาการปริญญาตรี งาน
การเงิน  

สํานักงานภาควิชา 
เคาน์เตอร์ 3 

4 นายนุกูล   บุญทับ วิศวกรไฟฟ้า ปริญญาตรี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยไฟฟ้ากําลัง 

ตึก 44 ห้อง 510 
สโตร์หน่วยไฟฟ้า

กําลัง 

 พนักงานพิเศษ     

5 นางสาวกิดากานต์  กลิ่นเมธี นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี งานสารบรรณ งานแผน 
งานโครงการ กิจการ นศ. 
งานฝึกงาน นศ. งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สํานักงานภาควิชา 
เคาน์เตอร์ 2 

6 นางสาวสุภาพร  ชื่นสกุล* นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ตึก 44 ห้อง 402 
สโตร์หน่วย

อิเล็กทรอนิกส์ 

 นายชินภัสร์  กานุวงษ์** นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ตึก 44 ห้อง 402 
สโตร์หน่วย

อิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเหตุ  *ปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 1 ตุลาคม 2562   
 **เร่ิมปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 

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

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีระบบการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเก่าท่ีลาออก
หรือเกษียณอายุ ซ่ึงจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและภาระงานที่ต้องการอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ที่
มหา วิ ทยาลั ย กํ า หน ด  การประกา ศ รับส มัครสามารถพบได้ ที่ เ ม นู  “ ข่ าวส มัครงาน” ของคณะ 
www.fte.kmutnb.ac.th และกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ www.hrd.kmutnb.ac.th ซ่ึงจะมีการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือกบุคคลอีกคร้ังหน่ึง สําหรับปีการศึกษา 2562 
ภาควิชาได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ
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นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (AUN.7.2-01) โดยมีเพียงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุท่ีผ่านการคัดเลือก คือ นายชินภัสร์  
กานุวงษ์ ทดแทน นางสาวสุภาพร  ชื่นสกุล ท่ีได้ลาออกไป (AUN.7.2-02) 

เม่ือได้รับบุคลากรใหม่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าภาควิชาจะมีการมอบหมายงานแก่บุคลากรสายสนับสนุน
ตามภาระงานที่ได้ประกาศรับสมัครและเกลี่ยภาระงานตามความสามารถ โดยหากเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่ประจํา
อยู่สโตร์ของแต่ละหน่วย บุคลากรใหม่จะได้รับมอบหมายงานที่เก่ียวข้องจากหัวหน้าหน่วยอีกคร้ังหน่ึง 

 ระเบียบข้อบังคับ  การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-03) 

 ระเบียบข้อบังคับ  การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-04) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในข้อ AUN.7.3 จะมีผลต่อการเล่ือนตําแหน่งและการข้ึน

เงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุก

คนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเบ้ืองต้นจากหัวหน้าภาควิชา และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ของทางมหาวิทยาลัยกําหนด โดยท่ีจะให้ผู้มีอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตําแหน่ง

หรือการข้ึนเงินเดือน  

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
ภาควิชามีอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนท้ังหมด 6 คน ท่ีมีหน้าท่ีแตกต่างกันเพื่อรองรับ

งานสนับสนุนด้านวิชาการ ที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่
สําหรับการเบิกจ่ายอุปกรณ์ฝึกสอนหรือวัสดุในการทําโครงงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษาที่คอยให้
คําปรึกษาและแนะนําทางด้านการลงทะเบียน การรับคําร้องนักศึกษาและเร่ืองที่เก่ียวกับวิชาการท้ังหมด รวมไป
ถึงเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ทางด้านแผนและนโยบาย ที่จะคอยช่วยเหลือและให้คําปรึกษานักศึกษาและ
อาจารย์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหน่งจะมีการกําหนดเพ่ือให้พัฒนา หรือ
ปรับปรุงผู้ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานให้ทํางานอย่างมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประเมินโดยใช้หลักการและ
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงมีองค์ประกอบการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่  

1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซ่ึงประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซ่ือสัตย์ 

(M) ความมุ่งม่ันให้เกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (B)  

กรณีพนักงานพิเศษใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของพนักงานพิเศษ ซ่ึงมี
องค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
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3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรท่านใดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองคร้ัง และทาง

ภาควิชาได้มีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว แต่ผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไม่ดีข้ึน 
ทางภาควิชาอาจจะพิจารณาให้ออกจากงานโดยถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของทางคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึงการรักษาวินัย
และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าท่ี (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 ที่หน่วยงานอ่ืนส่ง
เร่ืองผ่านทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเข้า
อบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในภาระหน้าที่ของแต่ละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหน้าภาควิชาพิจารณา
เห็นสมควรให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา เพ่ือท่ีบุคลากรจะได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและนํา
ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมท้ังสิ้น 6 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน และพนักงาน
พิเศษ 2 คน โดยแต่ละการอบรมจะเป็นเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายหรือเก่ียวกับหน้าท่ีที่ต้อง
ทําอยู่เป็นประจํา เพ่ือพัฒนาความรู้ของตนเองและนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ตารางท่ี 7.3 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน  
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล หัวข้อเร่ืองท่ีอบรม/ประชุม วันเวลา / สถานท่ีอบรม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

1 นางศิริรักษ์  สุขสุด อบรมเร่ือง การใช้ระบบ KMUTNB Risk 
Management 

วันท่ี 28 พ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง406 
และ 407 ข้ัน 4 อาคารอเนกประสงค์ 
มจพ. 

สัมมนาเชิงปฏิบัติของการภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า ในหัวข้อเร่ือง แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2562 

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

2 นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตําแหน่ง รุ่นท่ี 11 

ในระหว่างวันท่ี 28-29 ม.ค. 63 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 
อาคารสํานักวิจัย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มจพ. 

สัมมนาเชิงปฏิบัติของการภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า ในหัวข้อเร่ือง แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2562 

ในระหว่างวันท่ี 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra 
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล หัวข้อเร่ืองท่ีอบรม/ประชุม วันเวลา / สถานท่ีอบรม 

3. นายนุกูล  บุญทับ สัมมนาเชิงปฏิบัติของการภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า ในหัวข้อเร่ือง แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2562 

ในระหว่างวันท่ี 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra 
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี 4 นางสาวเสาวลักษณ์  วรรณบวร 

พนักงานพิเศษ 

1 นางสาวกิดากานต์  กลิ่นเมธี อบรมเร่ือง การใช้ระบบ KMUTNB Risk 
Management 

วันท่ี 28 พ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง406 
และ 407 ข้ัน 4 อาคารอเนกประสงค์ 
มจพ. 

สัมมนาเชิงปฏิบัติของการภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า ในหัวข้อเร่ือง แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2562 

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

2 นายชินภัสร์ กานุวงษ์ สัมมนาเชิงปฏิบัติของการภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า ในหัวข้อเร่ือง แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2562 

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

 
 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 
  มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) (AUN.7-5-01) เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี เสียสละ และอุทิศตนสร้าง
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานต่อไป โดยปีการศึกษา 2562 ผู้ท่ีได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าท่ีของสํานักคณบดี  
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การประเมินตนเอง 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service 

  �     

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

  �     

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated    �    

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

  �     

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

  �     

 Overall   �     

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.7-1 AUN.7-1-01 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
AUN.7-2 AUN.7.2-01 ประกาศ ก.บ.ม. เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

AUN.7.2-02 ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 
AUN.7.2-03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
AUN.7.2-04 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ 

AUN.7-3 AUN.7.3-01 แบบประเมินการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
AUN.7-3-02 แบบประเมินการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานพิเศษ) 
AUN.7-3-03 รายงานการประเมินผล (พนักงานพิเศษ) 

AUN.7-4 AUN.7.4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

AUN.7-5 AUN.6-6-01 เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
AUN.7-5-01 การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจําปี 2562 
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AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) 
 
 
 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date 
หลักสูตรได้มีการกําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาตามท่ี

ระบุไว้ใน มคอ. 2 (AUN.1.1-01) หมวดท่ี 3 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
และบัณฑิตวิทยาลัยจะทําหน้าที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยประชาสัมพันธ์ระเบียบการรับสมัคร และรับสมัคร
ผ่านทาง http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx ซ่ึงผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถ
ตรวจสอบข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับทราบข้อมูล
และข่าวสารที่ประกาศและท่ีมีการประชาสัมพันธ์สําหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมและมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
และตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ 

 ระเบียบการรับสมัคร  

 

ผลการดําเนินงาน 
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ตาราง AUN.8-1  ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตร  

ปีการศึกษา จํานวนผู้สมัคร จํานวนท่ีประกาศรับ จํานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จํานวนที่ลงทะเบียน 
2558 1 5 1 - 

2559 2 5 2 2 
2560 - 5 - - 
2561 - 5 - - 
2562 - 5 - - 

 
ตาราง AUN.8-2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง (ปี 4) รวม 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2558 - - - - - - - - - - 

2559 2 2 - - - - - - 2 2 
2560 - - 2 2 - - - - 2 2 
2561 - - - - 2 2 - - 2 2 
2562 - - - - - - 2 2 2 2 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้กําหนดกฏเกณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการรับสมัครตามท่ีถูกระบุในเอกสารหลักสูตร 
มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 เร่ือง คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ (AUN.1.1-01) ดังนี้ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์

ระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า และ 
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 3.00 และในระดับ

ปริญญาโทไม่ต่ํากว่า 3.50 และ  
(3) มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ เร่ือง คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 และ 
(4) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 
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(5) ผ่านการนําเสนอผลงานต่อ ท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีรายงานการประชุม
(Proceedings) จํานวน 2 เ ร่ือง หรือมีผลงานวิจัย ซ่ึงเป็นภาษาอังกฤษท่ีได้ รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 SCOPUS  หรือ ISI จํานวน 2 ฉบับ  

(6) ผู้ท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ (1),(2) และ (5) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์

ระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า และ 
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 3.00 และในระดับ

ปริญญาโทไม่ต่ํากว่า 3.50 และ  
(3) มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ เร่ือง คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 และ 
(4) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 
(5) ผ่านการนําเสนอผลงานต่อ ท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีรายงานการประชุม

(Proceedings) จํานวน 1 เ ร่ือง หรือมีผลงานวิจัย ซ่ึงเป็นภาษาอังกฤษท่ีได้ รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 SCOPUS  หรือ ISI จํานวน 1 ฉบับ 

(6) ผู้ท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อที่ (1),(2),(3) และ (5) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทําระเบียบการรับสมัครบนเว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษาดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ และจัดสอบวัดคุณสมบัติ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการสอบ
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร
และท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการท่ีถูกแต่งต้ังมาจากมหาวิทยาลัย ท่ีประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง โดยข้อมูลและรายละเอียดในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ท้ังหมดจะมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะทุกช่องทางและตามความเหมาะสม 

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

หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผู้เรียนผ่าน
ทางระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp และทาง
เว็บไซต์ของภาควิชาตลอดจนการติดตามการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง e-mail และการพบปะพูดคุยอีกทั้งมี
การมอบหมายให้มีระบบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาประจําห้อง (AUN.8.3) และอาจารย์
ผู้สอน ในการควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability 

หลักสูตรได้ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทําวิ จัยกับผู้ เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาทั้ง 2 คน ได้แก่ นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ และนายทรงกลด  ศรีปรางค์ ได้ร่วมทําวิจัยกับ LEMTA lab. 
ของ Universite de Lorraine ซ่ึงมี รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาและมีการติดตามความก้าวหน้า 
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงช่วงเวลาดังกล่าว รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ เดินทางไป
ปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส (AUN.8.4) 

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

 มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญในความเป็นอยู่ท่ีดีของนักศึกษาด้วยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาด้วยการ
บริการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพ่ือทําการรักษาและจ่ายยา
เบ้ืองต้นท่ีมีแพทย์ประจําทําหน้าที่ตรวจสุขภาพในแต่ละวัน ซ่ึงนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถ
ตรวจสอบแพทย์เวรเข้าตรวจได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html สําหรับห้องนํ้าและบริเวณ
ท่ีจัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ ด้วยพนักงานทําความสะอาดของแต่ละ
อาคาร และมีการทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยคุ้มครองเม่ือประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ 
และเสียชีวิต อ่านรายละเอียดได้ท่ี http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx 

   

 นอกจากนั้นภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องทําวิจัย และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาของหลักสูตรโดยคํานึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการทําวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร 
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การประเมินตนเอง 

8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date 

  �     

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

  �     

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

 �      

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

 �      

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

  �     

 Overall   �     

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.8.1, 
AUN.8.2 

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  

AUN.8.3 AUN.8.3  แต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการหลักสูตร  
AUN.8.4 AUN.8.4  หลักฐานการเดินทางไปให้คําปรึกษานักศึกษาในหลักสูตร 
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9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 

rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้ใช้ห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการที่ทันสมัยมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
และการทําวิจัยที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส (Thai-Franch Innovation Institute) หรืออาคาร 43 
ซ่ึงมี ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC) เป็นแกนกลางหลักในการเรียนรู้
และการทําวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรซ่ึงรวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน 
เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียงและไมโครโฟน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยนักศึกษาปริญญาเอกของ
หลักสูตรได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ (AUN.9.1) เก่ียวกับห้องเรียนและอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 4.50 (SD 0.707) ห้องปฏิบัติการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ สนับสนุน
การเรียนและการวิจัย และห้องโปรเจคอยู่ในระดับมากที่สุด ท่ีค่าเฉลี่ย 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 และใช้งานห้องรวมเพ่ือการติวหรือทํางานเป็นกลุ่ม ซ่ึงสามารถจองห้องออนไลน์ได้ผ่านทาง
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 เว็บไซต์ของหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลท่ีเป็นแหล่งค้นคว้าให้นักศึกษา
สืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้จาก เมนู Online Database ฐานข้อมูล อาทิเช่น Elsevier e-Books 
Collection, ACM Digital Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เป็นต้น และมีเมนูสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับ
เต็ม TDC ซ่ึงจะเข้าเว็บไซต์ http://www.thailis.or.th/tdc/ เพ่ือสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจัยของอาจารย์ท่ีรวบรวมมาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ัวประเทศ โดยความพึงพอใจต่อการให้บริการเก่ียวกับ
หนังสือ/ตํารา แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอยู่ระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 4.50 (SD 0.707) (AUN.9.1) 

 
 

AUN.9 ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) 

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

ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC) เป็นศูนย์วิจัยระดับแนวหน้า
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซ่ึงได้รับการสนับสนุนสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทันสมัย
เป็นจํานวนมากและบุคลากรซ่ึงทําหน้าที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินการวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ไทย-ฝร่ังเศส โดยความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) เก่ียวกับห้องปฏิบัติการ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนและการวิจัยอยู่ในระดับมากที่สุด ท่ีค่าเฉลี่ย 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 ซ่ึงนักศึกษาสามารถเข้า
ใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ต้ังแต่เข้าศึกษา อย่างไรก็ตาม ภาควิชาได้ติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตไร้สายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกชั้นที่มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรผ่าน 
Wireless network connection ชื่อ TE-Wifi, TE-Staff เพิ่มเติม 14 จุด โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) เก่ียวกับระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉลี่ย 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 ซ่ึงปี
การศึกษา 2562 ภาควิชาได้ปรับปรุงห้องประลองและห้องปฏิบัติการที่ตึก 44 ห้อง 403 และ 404 ให้มีความ
ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร สําหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น 
มหาวิทยาลัยได้มีบริการตรวจสุขภาพประจําปีฟรีให้แก่นักศึกษาท่ีแจ้งความจํานง ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพ่ือทํา
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การรักษาและจ่ายยาเบ้ืองต้น ตลอดจนมีแพทย์เวรเข้าตรวจในแต่ละวัน ซ่ึงนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี 
www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html  ยิ่งไปกว่าน้ัน มหาวิทยาลัยได้ทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุก
ชั้นปี ซ่ึงคุ้มครองเม่ือประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซ่ึงนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ ท่ี 
www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx  

ห้องน้ําและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงานทําความ
สะอาดท่ีคณะได้ว่าจ้างไว้และประจําอยู่ในแต่ละอาคาร ส่วนระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 44 อาทิเช่น 
กล้องวงจรปิด บันไดฉุกเฉิน ระบบแจ้งไฟไหม้ ระบบสปริงเกอร์ และถังดับเพลิง เป็นต้น ขณะที่อาคาร 52 มีระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่นตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด (Fire hose Rack) กล้องวงจรปิด และ
บันไดข้ึนลง 3 ด้านที่สามารถใช้เป็นทางฉุกเฉินได้ เป็นต้น นอกจากนั้น อาคารของคณะได้ถูกออกแบบให้มีทาง
ลาดบริเวณทางข้ึนด้านหน้าอาคาร 44 และทางข้ึนด้านข้างของอาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟ เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มีความต้องการพิเศษในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของคณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยนักศึกษาปริญญาเอกได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ (AUN.9.1) ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของด้านนี้อยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 (SD 0.463) โดยการให้บริการห้องพยาบาล และการประกันชีวิตแก่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีระดับความพึงพอใจต่ําที่สุดในด้านนี้ท่ีสอบถาม 
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การประเมินตนเอง 

9 
สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and 
Infrastructure) 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

   �    

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

   �    

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

   �    

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

 �      

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

  �     

 Overall    �    
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.9.1 ถึง 
AUN.9.5 

AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวม ปีการศึกษา 2562 
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AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 
 
 
 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้ถูกออกแบบและพัฒนาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้หลักสูตรสะท้อนการเป็นบัณฑิต “คิดเป็น 
ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น” ตามอัตลักษณ์ของภาควิชาและสอดคล้องกับคณะท่ีต้องการผลิตครูช่าง (อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย) จึงส่งผลให้หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตที่ เป็นครูที่สามารถถ่ายทอดและเข้าใจทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงานเพ่ือสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ หรือนักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
ได้ ข้อมูลที่สําคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (AUN.1.3-
02) ได้แก่ 

1) ดร.ยศพล รัฐอมฤต  ภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้แก่ 
2) รศ.ดร.สุรินทร์ คําฝอย  ภาคการศึกษา 
3) Prof.Dr.Bernard Davat   ศาสตราจารย์ท่ีเชี่ยวชาญของหลักสูตรจากต่างประเทศ 

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

อาจารย์ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกําหนดสมรรถนะท่ีต้องการของหลักสูตร ทักษะความรู้ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของหลักสูตร
เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติตามท่ีหลักสูตรคาดหวัง นอกจากนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ได้มีการปรับปรุงให้
ทันสมัยตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดทุก ๆ 5 ปี ซ่ึงไปเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามีการกํากับ
การดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตาม มคอ. 2 หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน และ มคอ. 7 หมวดที่ 6 ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (AUN.1.1-01)  

 
 
 
 
 

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

เอกสารหลักสูตร มคอ.2 (AUN.1.1-01) และมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคการศึกษา ซ่ึงผู้สอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร 
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/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับสูงจึงมีการมุ่งเน้นการทําวิจัยผู้สอนได้มีการสอดแทรก
เนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแง่แนวคิดการทํางานวิจัย วิธีการทําวิจัย และกระบวนการ
ในการทําวิจัย เข้าไปในทุกรายวิชารายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของการบูรณาการความรู้เข้าไปภายใน
เนื้อหารายวิชา การยกตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 
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 ซ่ึงด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประกอบด้วย 

1) ห้องเรียน และอุปกรณ์สนับสนุนมีความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.50) 
2) ห้องปฏิบัติการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนและการวิจัยเพียงพอ และทันสมัย อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (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/สื่อส่ิงพิมพ์ แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีจํานวนเพียงพอ 

ทันสมัย เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.50) 
อย่างไรก็ตาม แบบสอบถามน้ียังครอบคลุมด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิต

นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.75) ด้านการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 5.00) ด้านการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (ค่าลี่ย 3.88) และด้านกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.50) ซ่ึงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกด้าน คือ 4.66 SD 
0.608 แสดงว่าความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement 

 ภาควิชาร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการการให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และมีการนําเสนอต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องตั้งแต่ใน
ระดับภาควิชา ระดับส่วนงานโดยการนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา เพื่อพิจารณาข้อมูลและแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสิ่ ง อํานวยความสะดวก 
ต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเคร่ืองมือสมัยใหม่ การปรับปรุงพ้ืนท่ีการ
ให้บริการต่างๆ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น และมีการกําหนดให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ภาควิชาที่เก่ียวข้องรับผิดชอบและนําไปพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลและตอบสนองให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการดําเนินการเป็นประจําทุกปีการศึกษา ภาควิชารับฟังผลการป้อนกลับข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรปริญญาเอกจากการสํารวจความคาดหวังและ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ (AUN.9.1)  
การประเมินตนเอง 

10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  �     

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

  �     

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   �     
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รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.10.1 AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
AUN.10.2 AUN.1.1-01 มคอ.2  

AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

AUN.10.3 AUN.2.2 มคอ.3 
AUN.5.3 มคอ.5 

AUN.10.4 AUN.2.2 มคอ.3 
AUN.10.5,  
AUN.10.6 

AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2562 
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11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 

improvement 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2557) มีการติดตามอัตราการสอบผ่านและการลาออกกลางคันของนักศึกษา ซ่ึงมีนักศึกษาอยู่ในระบบ
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/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
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/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้กําหนดให้นักศึกษาพัฒนางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงาน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนี้มีนักศึกษาท้ังสิ้น 2 คน ซ่ึง
เป็นปีที่ 5 ของการศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงนักศึกษาได้เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยท่ี Université de Lorraine โดย 
นายทรงกลด ศรีปรางค์ ทําวิทยานิพนธ์ เร่ือง การควบคุมแบบไม่เชิงเส้นประสิทธิภาพสูงสําหรับมอเตอร์ซิงโครนัส
รีลักซ์แตนซ์ชนิดแม่เหล็กถาวรช่วย ซ่ึงควบคุมชี้แนะและให้คําปรึกษาในการทําวิจัยโดยมี ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 
เป็นที่ปรึกษาหลัก ควบคู่กับศาสตราจารย์ของ Université de Lorraine ได้แก่ Prof. Noureddine TAKORABET 
และ Prof. Babak NAHID-MOBARAKEH 
  ขณะท่ี นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ ทําวิจัยเก่ียวกับการศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิงและตัวเก็บกัก
พลังงานในระบบกริดไฟฟ้า ซ่ึงมี ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ Dr. Jean-Philippe MARTIN 

AUN.11 ผลผลิต (Output) 

ผลการดําเนินงาน 
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และ Prof. Sophie DIDIERJEAN เป็นอาจารย์ท่ีคอยให้คําปรึกษา ควบคุม และชี้แนะในการทําวิจัย โดยอาจารย์
แต่ละท่านจะมีการติดตามนักศึกษาเป็นระยะด้วยการกําหนดเป้าหมายหรือการมอบหมายงานแล้วจะมีการ
ติดตามผลภายหลังอีกคร้ังหนึ่ง 
  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 High-
Speed 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. 
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 
for improvement 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจในการ
จัดการหลักสูตร (AUN.9.1) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 โดยหลักสูตรมีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอในในด้านต่าง ๆ มาปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ การปรังปรุงหลักสูตรในรอบทุก ๆ 5 ปี การพัฒนาวิธี
และกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการกําหนดทิศทาง
ของงานวิจัย เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

การประเมินตนเอง 

11 ผลผลิต (Output) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  �     

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 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.11.5 AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2562 

 




