สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล)
ประธานหลักสูตร
ก

คํานํา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่ อเนื่ องโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วั ด และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทย
ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ที่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 3
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ดังนั้นภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. และใช้
เกณฑ์ ป ระเมิ น ในระดั บ หลั ก สู ต รของASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) โดย
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับนี้ได้แสดงผลการประเมินตามเกณฑ์ของ AUN-QA ที่มุ่งเน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่พิจารณาExpected Learning Outcome (ELO) เป็นสําคัญโดยมีเกณฑ์การประเมิน
เป็นแบบ 7 ระดับ ซึ่งผลการประเมินที่ ได้ส ามารถนําไปปรับ ปรุง และพัฒนาการจัดการเรีย นการสอนของ
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถใช้เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
และใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
ประธานหลักสูตร

ข

สารบัญ
หน้า
คํานํา
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ส่วนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)

ค

ข
ง
1
6
8
9
22
25
32
35
39
51
58
62
68
72

บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการประจํ าหลัก สูต รครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศ วกรรมไฟฟ้า ศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ ได้ประเมิ นคุ ณ ภาพของหลักสูต รตาม
แนวทางคุ ณ ภาพ 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ 1 องค์ ป ระกอบที่ 1 การกํ า กั บ มาตรฐานมี ตั ว บ่ ง ชี้ 1 ตั ว บ่ ง ชี้ คื อ
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
เกณฑ์ 11 เกณฑ์ (AUN.1- AUN.11) สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด













การดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานซึ่งเป็นการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดําเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินครบทุกข้อ
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
() ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
ง

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผลการดําเนินการ
ผ่าน ไม่ผ่าน

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

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












*

*ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาของหลักสูตร

การดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานซึ่งเป็นการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดําเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินครบทุกข้อ
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
( ) ไม่ผ่าน
() ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
เกณฑ์
AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
จ

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







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

AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)

AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and

Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)

AUN.11 ผลผลิต (Output)

ภาพรวม
3.3
เกณฑ์

ฉ

-1-

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ภาษาไทย
:ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ :Master of Science in Technical
Education Program in
Electrical
Engineering
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science in
Technical
Education (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.S. Tech. Ed. (Electrical Engineering)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาษาไทย
:ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาภาษาอังกฤษ
:
Master of Science in Technical
Education Program in Electrical
Engineering Education
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science in Technical
Education (Electrical
Engineering Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.S. Tech. Ed. (Electrical
Engineering Education)

2. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
( ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2555
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
( ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3. รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรปัจจุบัน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

-24. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นส่วนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เดิมมีฐานะเป็น แผนกวิช าหนึ่ ง สังกัดวิทยาลัย เทคนิ คพระนครเหนื อ (ไทย-เยอรมัน) ก่อตั้งเมื่ อปี พ.ศ. 2512
ภายใต้ชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ.
2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ยกฐานะเป็นส่วนงานระดับคณะโดยใช้ชื่อว่า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2512–2517 เป็นช่วงระยะเวลาที่คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
เพื่อผลิตครูช่างในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า โครงการความ
ช่วยเหลื อดั ง กล่ าวได้ เน้นทางด้านการสนั บสนุน เครื่ องมื อ เครื่องจั ก ร อุปกรณ์ การเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญ
ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็น
หลักสูตร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศไทย และต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันได้ขยาย
โครงการความช่วยเหลือแก่คณะเพิ่มขึ้น ด้วยการช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า อีกด้วย
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส่วนของสํานักงานคณบดี
ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจํานวน 6 ภาควิชา
ได้แก่ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชา ครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ นั้น
คณะได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และ
ยังได้จัดการเรียนการสอนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ กับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกด้วย
สําหรับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ที่เรียกว่า แผนกวิธีไฟฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2514
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้สังกัดในคณะครุศ าสตร์
อุตสาหกรรม และด้วยความช่วยเหลือจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จึงเป็น
ภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ให้ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อผลิตครูช่าง
ที่เน้นการสอนทางทฤษฎีที่เรียกว่า ครูทฤษฎีไฟฟ้า (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปัจจุบันนี้
ปรั ชญา : คณะครุศ าสตร์ อุตสาหกรรม ยึดถือปรั ชญาตามที่ม หาวิ ทยาลั ย กํา หนดไว้ คือ “พัฒนาคน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ปณิ ธาน : มุ่ งผลิ ตบั ณฑิ ต ให้ เป็ นผู้ ที่มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางการศึ ก ษา วิ ทยาศาสตร์ วิศ วกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทําได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําเพื่อรับใช้สังคม
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
วัตถุประสงค์ :
1. ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่มีความพร้อมทาง
ด้านการเรียนการสอนและการจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิ ต นั ก เทคโนโลยี ทางด้า นเทคนิ คศึ ก ษา นั ก วิ จัย นัก การศึ ก ษาและผู้ บริ หารอาชี วศึ ก ษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้นําในด้านความคิด การค้นคว้าและวิจัย
3. วิ จัยเกี่ย วกั บเทคโนโลยี ท างด้ านการศึ ก ษา เทคโนโลยี ทางด้ านวิ ศ วกรรม และงานธุร กิจด้ านช่ า ง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
4. บริ ก ารทางวิ ช าการด้ า นวิ ช าประยุ ก ต์ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การบริ หารการศึ ก ษา
การจัดการเรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และให้แก่
ชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่มุ่งเน้น
การปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม
5. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการทําวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้ าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
5.2 ความสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน
และการศึ ก ษา เพื่อมุ่ งสู่ สั งคมแห่ง การเรีย นรู้ รวมถึง การพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อการพั ฒนา
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มี
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การศึกษาด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ จะมีส่วนสําคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ
5.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในกลุ่มต่าง ๆ
2) วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในกลุ่มต่างๆ
3) ทําวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการ
สอนและด้านอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานอาชีพ
5.4 จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจํานวน 36 หน่วยกิต
5.5 รูปแบบของหลักสูตรหลักสูตร 2 ปี แผนก แบบ ก 2 และ แผน ข
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม*
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
ปัญหาพิเศษ
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
* การประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน S/U

15
12
2
6
3

15
3
9
9

27 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*
2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงต่าง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
* รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษาประเมินผลเป็น S/U
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
ค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
18 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงต่าง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 9 หน่วยกิต
5.6 ภาษาที่ใช้ภาษาไทย
5.7 การรับเข้าศึกษารับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ประจําสถาบันศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
2. นักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
3. นักวิชาการด้านครุศาสตร์ไฟฟ้า หรือวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
4. วิทยากรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
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ส่วนที่ 2
การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและได้ประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางสรุ ปผลการประเมิ นการบริ หารจั ด การหลั กสู ต รตามเกณฑ์ มาตรฐานหลัก สู ตรที่ กํ าหนดโดยสํา นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เกณฑ์การประเมิน
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน

ผ่าน

ไม่ผ่าน













การประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยเกณฑ์การ
ประเมินจํานวน 11 ข้อ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 11 ข้อสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการ
หลักสูตร
( ) ไม่ผ่าน
( ) ผ่าน

-7 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

ผลการดําเนินการ
ผ่าน ไม่ผ่าน











*

*ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาของหลักสูตร

การประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยเกณฑ์การ
ประเมินจํานวน 12 ข้อ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 12 ข้อสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการ
หลักสูตร
( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
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ส่วนที่ 3
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
การประเมินคุณภาพหลักสูตรองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลั กสู ต ร เป็น การประเมิน ผลการบริ หารหลั กสู ต รและการจัด การเรีย นการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร มีเกณฑ์การประเมิน จํานวน11 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับตามรายละเอียดต่อไปนี้
คะแนน
คําอธิบาย
Absolutely Inadequate
1
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans,
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
2
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate
where improvement is necessary. There is little document or evidence available.
Performance of the QA practice shows little or poor results.
In adequate but Minor Improvement Will Make it Adequate
3
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA
practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
4
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has
been fulfil implemented. Performance of the QA practice shows consistent results
as expected.
Better than Adequate
5
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support
that it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows
good results and positive improvement trend.
Example of Best Practices
6
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices
in the field. Evidences support that it has been effectively implemented.
Performance of the QA practice shows very good results and positive improvement
tread.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
7
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and
outstanding improvement trends.

-9AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ผลการดําเนินงาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท มาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าไฟฟ้าและในปี พ.ศ. 2551 และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (AUN.1.1-01) และได้ดําเนินการปรับปรุงเป็นหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกั บ มาตราฐานการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของสํ านั กงานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
(AUN.1.1-02) โดยได้พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาที่สอดคล้องกับของคณะ
และมหาวิทยาลัย) ที่ระบุไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ของคณะ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์
งานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
จึง ได้กํ า หนดมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพั ฒนาหลั กสู ต รของ สกอ.
หรื อ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF) ที่ มุ่ ง เน้ น ในการผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการสร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
และการศึกษา เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการวิจัยและพัฒนาทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการ
ประยุกต์ใช้ งานวิจัย ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพการจัด การศึ กษา เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และการฝึกอบรม ให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

-10หลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า ศึก ษา (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2560)
ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 2 ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. และใช้เกณฑ์ประเมินในระดับหลักสูตรของ
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จําได้มีการดําเนินการปรังปรุงให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรขึ้นโดยการอ้างอิงและเทียบเคียงจากมาตรฐานผลการเรียนรู้
(Learning Outcomes) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ข้อที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10

มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บริหารและจัดการระบบงานในสาขาวิชาชีพได้
มีทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลได้
ทํางานเป็นทีมและปรับตัวอยู่ในสังคมได้
มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้

ผลการ
เรียนรู้ทั่วไป
(Generic
Outcomes)

ผลการเรียนรู้
ทักษะเฉพาะทาง
(Subject
Specific
Outcomes)
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วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพได้



สํ า หรั บ การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes) กั บ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ (Learning Outcomes) ของหลั ก สู ต รได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ าขึ้ น โดยการอ้ า งอิ ง และ
เทียบเคียงโดยผู้รับผิดชอบของหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
รายวิชา

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ตารางที่ 3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ข้อที่

1
2
3
4
5
6
7

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(Expected Learning Outcomes)

มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บริหารและจัดการระบบงานในสาขาวิชาชีพได้
มีทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลได้
ทํางานเป็นทีมและปรับตัวอยู่ในสังคมได้
มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ผลการเรียนรู้
ผลการ
ทักษะเฉพาะ
เรียนรู้ทั่วไป
ทาง
(Generic
(Subject
Outcomes) Specific
Outcomes)








-128
9
11
10
12

ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าได้
วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพได้







-13ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รายวิชา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิ จัย 
อันได้แก่ การเคารพและอ้างอิงผลงานเชิงสถิติ
2. มีความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่มทั้งในฐานะสมาชิก



ของกลุ่มหรือในฐานะผู้นํา มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ซึ่ง
ประกอบด้วยการเสียสละทํางานเพื่อส่วนรวม การเคารพ
รับฟังความคิดเห็ นของผู้อื่ น การเคารพในมติ เสีย งส่ว น
ใหญ่ ให้ความสําคัญกับความเห็นส่วนน้อย และสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ
3. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ 
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. สามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช้



ความรู้ต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
6. มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วาม 
รับผิดชอบในฐานะผู้ ประกอบวิ ชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึ ง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
1. มีความรู้ที่ลึกซึ้งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา







2. มี ค วามรู้ พื้ น ฐานที่ ลึ กซึ้ งในวิ ชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะใน

 





รายวิชาที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
3. ค้ นพบองค์ ความรู้ใ หม่ ท างด้ า นวิ ศวกรรมไฟฟ้ าศึ กษาโดย





การศึกษาจากการทําวิทยานิพนธ์
4. สามารถบูรณาการความรู้ใ นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กั บ
การศึกษา

     

-14ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
 
การศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้
รายวิชา

12

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า



และการศึกษาในการประยุกต์แก้ปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
1. มีความคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา



 

  

 

 

 

 

และความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ศึกษาได้อย่ า งมี ร ะบบ รวมถึงการใช้ข้ อมู ลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่



เกี่ยวข้องอย่า งเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือ ต่ อ
ยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ เพิ่มเติ มได้ ด้วย





ตนเอง เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา



ทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การ





แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ม าชี้ นํ า สั ง คมในประเด็ น ที่



เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบ 
งานในกลุ่ม
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้ ง ส่ ว นตั ว และส่ ว นรวม พร้ อ มทั้ ง แสดงจุ ด ยื น อย่ า ง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม






-15ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ  
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รายวิชา

12

ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการทํา







รายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ เช่น โปรแกรม
การจั ดพิ มพ์ง าน การวาดกราฟ การคํ า นวณเชิ ง ตั ว เลข
รวมถึงการนําเสนอผลงาน
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์

   







หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่



ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการ





สื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5. สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการคํ า นวณและเครื่ อ งมื อ ทาง





วิศวกรรมรวมถึงการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพวิ จั ยด้า น
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes
การดํ า เนิ น การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes) ของหลั ก สู ต รครุ
ศาสตร์ อุต สาหกรรมมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555) (AUN.1-1-02)
ดําเนินการโดยการอ้างอิงจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรที่พบว่าผลการเรียนรู้
ดังกล่าวจะมีทั้งส่วนของทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic)
โดยหลักสูตรได้ดําเนินการกระจายผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (AUN.1-2-01) ดังแสดงในตารางที่ 1.3
และ 1.4

-16ตารางที่ 1.3 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject
generic) จากหลักสูตรสู่รายวิชาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020215100 เทคนิคการคํานวณสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
020215101 การวิจัยและสถิติ
020225102 การนิเทศการสอน
020215103 ทฤษฎีและการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
020215105 วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
020215106 วิทยานิพนธ์
020215109 สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1
020215110 สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2
020215111 ปัญหาพิเศษ
020215800 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
020215801 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
020215802 วิศวกรรมระบบควบคุม
020215811 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
020215301 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดย
คอมพิวเตอร์
020215302 การออปติไมซ์ระบบไฟฟ้ากําลัง
020215306 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้ากําลัง
020215307 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า
020215308 การจําลองและและแบบจําลองทาง
วิศวกรรม
020215309 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง
020215310 เครื่องจักรไฟฟ้าขั้นสูง
020215401 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
020215402 วิศวกรรมหุ่นยนต์
020215403 ปัญญาประดิษฐ์สําหรับวิศวกรรม
หุ่นยนต์
020215404 ระบบฟัซซีและเครือข่ายประสาทเทียม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1

2

3

4

5




6

7
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-17020215405 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการ
ควบคุม
020215406 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
020215407 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ควบคุม
020215501 การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
020215502 วิศวกรรมชีวการแพทย์
020215503 การประมวลผลภาพดิจิทัล
020215505 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมเชิงเส้น
020215506 การวิเคราะห์วงจรรวมความถี่วิทยุ
020215508 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
020215601 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
020215602 การสื่อสารใยแก้วนําแสง
020215603 การวิเคราะห์สายอากาศ
020215608 เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า
020215610 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
020215612 การสื่อสารไร้สายสมัยใหม่
020215613 การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
020215700 ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
020215702 ศาสตร์การสอนด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
020215703 การฝึกอบรมวิทยากร
020215704 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
020215706 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ






















































































































































































-18ตารางที่ 1.4 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสู่รายวิชาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020215100

เทคนิคการคํานวณสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
การวิจัยและสถิติ
การนิเทศการสอน
ทฤษฎีและการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิทยานิพนธ์
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2
ปัญหาพิเศษ
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
วิศวกรรมระบบควบคุม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดย
คอมพิวเตอร์
การออปติไมซ์ระบบไฟฟ้ากําลัง
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้ากําลัง
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า
การจําลองและและแบบจําลองทาง
วิศวกรรม
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง
เครื่องจักรไฟฟ้าขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
วิศวกรรมหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์สําหรับวิศวกรรม
หุ่นยนต์

020215101
020225102
020215103
020215105
020215106
020215109
020215110
020215111
020215800
020215801
020215802
020215811
020215301
020215302
020215306
020215307
020215308
020215309
020215310
020215401
020215402
020215403

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1


2

3



4

5

6


7


8


9


10

11

12

































































































































































































































































-19020215404
020215405
020215406
020215407
020215501
020215502
020215503
020215505
020215506
020215508
020215601
020215602
020215603
020215608
020215610
020215612
020215613
020215700
020215702
020215703
020215707
020215706

ระบบฟัซซีและเครือข่ายประสาทเทียม
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการ
ควบคุม
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ควบคุม
การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
การประมวลผลภาพดิจิทัล
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมเชิงเส้น
การวิเคราะห์วงจรรวมความถี่วิทยุ
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
การสื่อสารใยแก้วนําแสง
การวิเคราะห์สายอากาศ
เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
การสื่อสารไร้สายสมัยใหม่
การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
ศาสตร์การสอนด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
การฝึกอบรมวิทยากร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ


























































































































































































-201.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555) (AUN.1-1-01) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (AUN.1-1-02) จะถูกดําเนินการโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่
ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน
2) นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร
3) เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการที่ดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร
4) ตัวแทนขององค์กรวิชาชีพครู
5) ตัวแทนขององค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม
6) ตัวแทนของศิษย์เก่า
7) ตัวแทนของหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต
การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการนําข้อมูลจากรายงานผลใน มคอ.7 ของการจัดการเรียนการสอน
ในปีที่ผ่านมา (AUN. 1.3-01) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การจัดให้มีการประชุมเพื่อการปรับ ปรุง
หลักสูตร เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร การดําเนินการวิพากษ์/ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (AUN.1.3-02)
ซึ่งจะได้รายละเอียดของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ในเอกสาร มคอ. 2 ที่รวมถึงการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้/
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพของบัณฑิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
การประเมินตนเอง
1
1.1

1.2
1.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






-21รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.1.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.2
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.3
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.1.3-02 สรุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละรายละเอี ย ดการแก้ ไ ขหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

-22AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
ผลการดําเนินงาน
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) (AUN.1.1-01) และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และเป็นการดําเนินการ
ที่ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ที่กําหนดให้ดําเนินการทุก ๆ 5 ปี โดยมีการ
แก้ไข (Up-to-date) โดยผู้ที่รับผิดชอบและผู้สอนในหลักสูตรและถูกแก้ไขตามความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และรองรับกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตลอดจนสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ.
2) การปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อให้มีคุณสมบัติที่สูงขึ้น
3) การปรับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานสากล
4) การปรับ รายวิ ช าหมวดวิ ชาบั งคั บการศึ ก ษาหมวดวิ ช าบัง คับ การศึ ก ษาหมวดวิช าบั ง คั บ ทาง
เทคนิคและหมวดวิชาเลือกให้มีจํานวนรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่กําหนดให้มีรายวิชาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(AUN.1.1-01) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) ได้กําหนดโครงสร้างที่ประกอบด้วยศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่เป็นวิชาด้านการศึกษาด้าน
เทคนิค รายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกัน ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้และการทํางานวิจัย ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้(Learning Outcomes) ตามหลักสูตรที่กําหนด
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
เนื้อหาและคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) (AUN.2.1-01) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.2.1-02) ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงโดยผู้สอนและผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีความทันสมัยและรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูต ร นอกจากนั้น หลั กสูตรได้ มีการปรับ ปรุง ข้ อ มู ลที่
สําคัญต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาให้ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย เป็นต้น
สําหรับในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจะมีการดําเนินการชี้แจงและแนะนําข้อมูล
ของแต่ละรายวิชาไปยังผู้เรียนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการสอนแต่ละภาคการศึกษาผ่านเอกสารของ มคอ.3
(AUN.2.2-01) ที่มีการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการสอน การกําหนดแผนการสอน

-23วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้สอนต้องจัดทําเอกสาร มคอ. 5
(AUN.2.2-02) เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา สําหรับที่ผู้สอนสามารถนําข้อมูลที่ได้ไป
ดําเนินการปรับปรุงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลในรายวิชาดังกล่าวให้มี
คุณภาพเพิ่มมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to
the stakeholders
ข้อมูลของหลักสูตรจะถูกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
1) เว็บไซต์ภาควิชา www.te.kmutnb.ac.th
2) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
3) เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.kmutnb.ac.th/
4) Facebook: KMUTNB_DTE(วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา)
5) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สําหรับข้อมูลแต่ละรายวิชาของหลักสูตร จะถูกกําหนดให้ผู้สอนแนะนําและสื่อสารให้แก่ผู้เรียนรับทราบใน
สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนผ่านเอกสารที่มีรายละเอียดหัวข้อครอบคลุม มคอ. 3
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การประเมินตนเอง
2
2.1
2.2
2.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.2.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.2.2
AUN.2.3

AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.2.2-02 เอกสาร มคอ.5
AUN.2.3-01 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 2560

-25AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
ผลการดําเนินงาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected
learning outcomes
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
และ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานใน
ตําแหน่ง อาจารย์ประจํ าสถาบันการศึก ษาระดับ อุดมศึก ษานั ก วิ จัยประจํ าสถาบันการศึ ก ษาหรื อสถาบั น วิ จัย
นักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา วิทยากรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcomes) ที่สอดคล้องกับอาชีพดังกล่าว ซึ่งโครงสร้างหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีจํานวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตรทั้งหมด 36 หน่วยกิต (AUN.1.1-01, AUN.1.1-02) ที่แบ่งออกเป็น 2 แบบ ที่มีรายละเอีย ด
โครงสร้างหลักสูตรดังนี้
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม*
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
ปัญหาพิเศษ
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
* การประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน S/U

15
12
2
6
3

15
3
9
9

27 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

-26 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*
2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงต่าง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
* รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษาประเมินผลเป็น S/U
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
ค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
18 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงต่าง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 9 หน่วยกิต
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้ มี การกระจายทั ก ษะความรู้ เ ฉพาะทาง (Subject specific) และทัก ษะความรู้ ทั่ วไป (Subject generic) ที่
สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 2 ใน 5 ด้าน (AUN.1.1-01, AUN.1.1-02) ได้แก่ ด้าน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด้ า นความรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 4 และในตารางที่ 5

-27ตารางที่ 4 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสู่รายวิชาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020215100 เทคนิคการคํานวณสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
020215101 การวิจัยและสถิติ
020225102 การนิเทศการสอน
020215103 ทฤษฎีและการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
020215105 วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
020215106 วิทยานิพนธ์
020215109 สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1
020215110 สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2
020215111 ปัญหาพิเศษ
020215800 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
020215801 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
020215802 วิศวกรรมระบบควบคุม
020215811 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
020215301 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดย
คอมพิวเตอร์
020215302 การออปติไมซ์ระบบไฟฟ้ากําลัง
020215306 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
ระบบไฟฟ้ากําลัง
020215307 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า
020215308 การจําลองและและแบบจําลองทางวิศวกรรม
020215309 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง
020215310 เครื่องจักรไฟฟ้าขั้นสูง
020215401 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
020215402 วิศวกรรมหุ่นยนต์
020215403 ปัญญาประดิษฐ์สําหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์
020215404 ระบบฟัซซีและเครือข่ายประสาทเทียม
020215405 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการ
ควบคุม
020215406 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1

2

3

4

5
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-28020215407 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
ระบบควบคุม
020215501 การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
020215502 วิศวกรรมชีวการแพทย์
020215503 การประมวลผลภาพดิจิทัล
020215505 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมเชิงเส้น
020215506 การวิเคราะห์วงจรรวมความถี่วิทยุ
020215508 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
020215601 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
020215602 การสื่อสารใยแก้วนําแสง
020215603 การวิเคราะห์สายอากาศ
020215608 เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับ
แม่เหล็กไฟฟ้า
020215610 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
020215612 การสื่อสารไร้สายสมัยใหม่
020215613 การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
020215700 ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
020215702 ศาสตร์การสอนด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
020215703 การฝึกอบรมวิทยากร
020215704 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
020215706 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ









































































































































































-29ตารางที่ 5 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic)
จากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020215100

เทคนิคการคํานวณสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
การวิจัยและสถิติ
การนิเทศการสอน
ทฤษฎีและการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิทยานิพนธ์
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2
ปัญหาพิเศษ
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
วิศวกรรมระบบควบคุม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดย
คอมพิวเตอร์
การออปติไมซ์ระบบไฟฟ้ากําลัง
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้ากําลัง
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า
การจําลองและและแบบจําลองทาง
วิศวกรรม
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง
เครื่องจักรไฟฟ้าขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
วิศวกรรมหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์สําหรับวิศวกรรม
หุ่นยนต์
ระบบฟัซซีและเครือข่ายประสาทเทียม

020215101
020225102
020215103
020215105
020215106
020215109
020215110
020215111
020215800
020215801
020215802
020215811
020215301
020215302
020215306
020215307
020215308
020215309
020215310
020215401
020215402
020215403
020215404

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1

2

3

4

5




6

7

8

9

10
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-30020215405
020215406
020215407
020215501
020215502
020215503
020215505
020215506
020215508
020215601
020215602
020215603
020215608
020215610
020215612
020215613
020215700
020215702
020215703
020215707
020215706

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการควบคุม
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ควบคุม
การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
การประมวลผลภาพดิจิทัล
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมเชิงเส้น
การวิเคราะห์วงจรรวมความถี่วิทยุ
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
การสื่อสารใยแก้วนําแสง
การวิเคราะห์สายอากาศ
เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
การสื่อสารไร้สายสมัยใหม่
การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
ศาสตร์การสอนด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
การฝึกอบรมวิทยากร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ




















































































































































































3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(AUN.1.1-01) และ หลั กสู ต รครุ ศาสตร์ อุต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ าศึ ก ษา (หลัก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) เป็นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่ ใ ห้ มี
ความรู้ ความสามารถในการทําวิจัยชั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรจึงได้
มีการออกแบบให้ครอบคลุม ทั้งทักษะความรู้เฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรู้ทั่วไป ที่สอดคล้องกับพันธ
กิจของหน่ วยงานและตามมาตรฐานการประกั น คุ ณภาพศึ ก ษาของ สกอ. ที่ ประกอบด้ วย 1) ด้ านคุณ ธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่

-31ละด้านได้คํานึงถึงระดับการเรียนรู้ที่กําหนดโดย Bloom’s Texanomy ที่โครงสร้างของหลักสูตรได้เน้นถึ งการ
จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ความรู้ ขั้ น สู ง ได้ แ ก่ การประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา การประเมินค่าเพื่อช่วยในการตัดสินใจและการได้มาซึ่งระบบงานที่ดี
ที่สุด และการสร้างสรรค์งานที่สามารถสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา โดยที่ผู้สอนมีการบูร
ณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น และถ่ายทอดเป็น ดัง
รายละเอี ย ดที่ กํ า หนดในรายวิ ช าการวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า รายวิ ช าสั ม มนาด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
การประเมินตนเอง
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
3
Content)
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment
with the expected learning outcomes
3.2 The contribution made by each course to achieve the
expected learning outcomes is clear
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated
and up-to-date
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.3.1

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

AUN.3.2

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

AUN.3.3

-32AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
ผลการดําเนินงาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(AUN.1.1-01) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) ได้กําหนดปรัชญาไว้ว่า “เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการ
ทําวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า” โดยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและการศึกษา
เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความลึกซึ้งใน
ศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาที่สามารถสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาด้าน
เทคโนโลยี ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ นอกจากนี้ ก ารผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และผลงานวิ จั ย ในระดับ
นานาชาติ จะมีส่วนสําคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ
สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลั ก สูต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) (AUN.1.1-01) และหลั ก สูต รครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) ได้ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนและกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของหลักสูตรตามพันธกิจหลักของภาควิชา ของคณะ
และของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ที่มีส่ วนได้ส่วนเสียรับทราบและเข้า ในใน
ทิศทางเดียวกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ การประชุม การประเมิน การสัมมนาประจําปี เป็นต้น
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรได้กําหนดกลยุทธ์และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของแต่ละรายวิชา ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีพื้ฐาน
ความพร้อมและความตื่นตัวที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้เก่าและใหม่เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้งานและใช้ ในการแก้ปัญ หา มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ จริ งของผู้ส อนและของผู้ เรียนที่ทํ า งาน
แตกต่างกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนได้
ถูกกําหนดไว้ในเอกสารมคอ. 2 (AUN.1.1-01, AUN1.1-02) มคอ.3 (AUN.2.2-01) ที่ได้มีการสะท้อนมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตร ที่มีรายละเอียดของ
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นดังนี้

-331) การบรรยายเนื้อหาวิชาในห้องเรียน การมอบหมายงาน และการค้นคว้าข้อมูล
2) การอภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์และแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
3) การลงมือทํากิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามที่มอบหมาย
4) การจัดทํารายงานและการนําเสนอข้อมูลในชั้นเรียนและในที่ประชุมวิชาการ
5) การจัดทําบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
6) การค้นคว้า การทดลอง และทํางานวิจัยตามสาขาวิชาที่ศึกษา
7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและนอกห้องเรียน
8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้
ดังนั้นหลักสูตรจะมีการปลูกฝังและฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่น สามารถนําเสนอหรือสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทํางานที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้(Learning Outcomes) ตามที่กําหนดของหลักสูตร
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(AUN.1.1-01) และ หลักสูตรครุศ าสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึ กษา (หลักสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง การสัมมนา การฝึกอบรม การค้นคว้าและทํางานวิจัย ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่
บูรณาการวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟ้าสมัยใหม่ เช่น การจัดการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษา การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้แบบการแก้ไขปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
การส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิตอันเป็นผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
การประเมินตนเอง
4

วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)

4.1

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

4.2
4.3

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





-34รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.4.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.4.2

AUN.4.3

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

-35AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
ผลการดําเนินงาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการ
ประเมินผู้เรียนในขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
1) การรับเข้าศึกษา
ใช้ ร ะบบการรั บ ตรงที่ กํ า หนดให้ ผู้ ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีคุณสมบัติที่จะต้องผ่านการทําวิทยานิพนธ์ไม่ต่ํากว่า 12 หน่วยกิตของหลักสูตร
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ค ณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ/หรือมีผลงานวิทยานิ พนธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของ
ผลงานจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ และมีประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่งอาจารย์ นักวิจัย
นักเทคโนโลยี หรือทํางานเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม
จากนั้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้างต้น ต้องดําเนินการรับสมัครผ่านระบบการสมัครนักศึกษาใหม่
ของบัณฑิตศึกษา (AUN.5.1-01) โดยให้เป็นไปตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (AUN.5.1-02) และผ่าน
การสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีประเด็นการพิจารณาที่สําคัญที่รองรับกับการคัดเลือกผู้สมัครที่
สามารถได้ รั บ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes) ตามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด ได้ แ ก่
คุณสมบัติพื้นฐานที่ จําเป็นและสอดคล้องกับ หลั กสูต ร ความรู้และทัก ษะที่จํา เป็ น ความพร้อมและทัศ นคติ ใน
การศึก ษา บุ ค ลิก ภาพ ประสบการณ์ แ ละความสามารถในการทํ างานวิ จัย ตลอดจนทิศ ทางและเป้ าหมายใน
การศึกษาของผู้เรียน เป็นต้น
2) การวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
การวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาค
การศึก ษา ซึ่ง แผนการสอนจะมี ก ารระบุ ผลการเรี ยนรู้ ที่ค าดว่ า จะได้จากแต่ล ะรายวิช า มี การกํ าหนดวิ ธี ก าร
ประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน ค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ. 3 (AUN.2.2-01)
3) การจบหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (AUN.1.1-01, AUN.1.1-02)
ได้กําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็ จการศึก ษา ต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่
ผู้เรียนต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) มีการสอบผ่านภาษาอังกฤษ
สําหรับแผน ข นักศึกษาต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ (Qualifying examination) และเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ตลอดจนมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
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(Proceedings) จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับ การ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
หรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ ที่ มี ก รรมการภายนอกมาร่ ว มกลั่ น กรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งแผนการสอน
จะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละรายวิชา มีการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สัดส่วนการให้คะแนน ค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ.3 (AUN.2.2-01) ในหมวดที่ 4 เรื่องการ
พั ฒนาผลการเรี ย นรู้ข องนั กศึ ก ษาของแต่ล ะวิ ช าซึ่ งมี การกํา หนดกลยุ ท ธ์ ในการสอนและวิธี ก ารประเมิ น เพื่ อ
บรรลุผลการเรียนรู้ไว้ที่ผู้สอนจะมีการจัดทําและส่งภาควิชาก่อนเปิดเรียนทุกภาคการศึกษา และแจ้งกับผู้เรียนใน
สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนในแต่ละวิชา สําหรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ข องแต่ละรายวิ ช าจะ
แตกต่างกัน แต่ครอบคลุม ผลการเรีย นรู้ ที่กําหนดไว้ทั้ ง 5 ด้าน จึงส่งผลให้ ต้ องใช้ วิธีการวัด และประเมิ น ผลที่
หลากหลาย เช่น การให้ ค ะแนนการเข้าชั้น เรีย นและการส่ งงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติ ก รรมการทํา งานที่
มอบหมาย การนําเสนอข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตามทุกรายวิชา ผู้สอนจะคํานึงถึงความถูกต้องในการประเมินผล
เพื่อให้สะท้อนผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และการวัดผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยใช้ระบบการประเมินผลและการส่ง
เกรดแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยผู้สอนสามารถเลือก
ได้ว่าใช้วิธีการตัดเกรดในรูปแบบต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม และ
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์-อิงกลุ่ม
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรจะกําหนดให้ผู้สอนดําเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้
ตามที่ระบุในรายละเอียดของแต่ละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาจะระบุไว้
ในเอกสารมคอ.5 (AUN.2.2-02) โดยผู้ สอนต้ องรวบรวมคะแนนเพื่อทํ าการตั ดเกรดในระบบสารสนเทศของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น แ ต่ ล ะ ร า ย วิ ช า ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยระบบนี้นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนในแต่ล ะภาค
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่งานทะเบียนการศึกษากําหนด และกําหนดให้ผู้เรียนทําการประเมินผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาอีกด้วย เพื่อที่ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานวิชาการ จะได้นําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป โดยรายละเอียดแสดงในเอกสาร มคอ.5
(AUN.2.2-02)
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หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนต่าง ๆ ในชั้นเรียน และกําหนดให้ผู้สอนดําเนินการแจ้งผลของคะแนนสอบให้กับผู้เรียนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นหลักสูตรได้กําหนดให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยผลของคะแนนและการประเมินที่ได้รับ ผู้สอนจะ
นํามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นผู้เรียนสามารถนําผลคะแนนการสอบที่ได้
ไปใช้ในการปรับปรุงและทบทวนวิธีการเรียนหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนที่ผ่านมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลั กสู ต รครุ ศาสตร์อุต สาหกรรมมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า (AUN.1.1-01, AUN.1.1-02)
มีระบบของการให้ความเป็นธรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยการให้ผู้เรียนสามารถดําเนินการร้องเรียนหรือ
สอบถามในปัญหาและประเด็นที่ผู้เรียนสงสัยในการเรียนการสอน เช่น การวัดและประเมินผลการเรียน การให้
คะแนน การมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งมีการระบุวิธีการดําเนินการดังกล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนใน มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 5 การอุทธรณ์ผลการประเมิน โดยผู้เรียนสามารถดําเนินการจัดทําคําร้องผ่าน
ระบบของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อธิการบดี
ตามลําดับ โดยมีการคํานึงถึงการไม่ให้มีผลกระทบที่มีต่อผู้เรียนเป็นสําคัญหรือไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกั น ในการดํ าเนิน การเพื่ อแก้ปั ญหาดั งกล่า ว ระบบการจัด การศึ ก ษาด้ านวิช าการของส่ วนงานจะมี ก าร
พิจารณาเป็นกรณี ๆ เช่น การดําเนินขั้นตอนตามประเด็นที่ ร้องขอ การจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ ปั ญ หา
ดังกล่าว การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
การประเมินตนเอง
คะแนน
5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
1 2 3 4 5 6 7
5.1 The student assessment is constructively aligned to the

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

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

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

improve learning
5.5 Students have ready access to appeal procedure

Overall


-38รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5.1

AUN.5-2
AUN.5.3
AUN.5.5

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.5.1-01 ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
AUN.5.2-02 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ผลการดําเนินงาน
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination,
and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตร เพื่อรองรับและตอบสนอง
ความต้ องการในการเรี ย นการสอน การวิ จัย และการบริ การวิ ชาการ โดยใช้ แผนระยะ 5 ปี (AUN.6.1-01)
ของคณะในการดําเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบด้วยสมรรถนะ
อั ต รากํ าลั ง ความต้ องการในการอบรม/พั ฒ นาบุ คลากรและแผนพั ฒ นาบุ ค คล ซึ่ งมี ก ารกํ าหนดยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร กําหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติ
การในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนําไปเป็นตัวบ่งชี้ของ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้
6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีหน่วยย่อยที่จัดการเรียนการสอน 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยการศึกษา หน่วย
ไฟฟ้ากําลังและควบคุม และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหัวหน้าหน่วยที่ทําหน้าที่ในการ
จัดตารางการเรียนการสอน และมีการประชุมเรื่องภาระงานสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยยึดหลักเกณฑ์การจัด
ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากหน่วยใดอาจารย์มีภาระสอนเกินจากที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องมีการหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
เนื่องจากการคํานึงถึงภาระงานในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตร ดังนั้น จึงมี
จัดเปิดตําแหน่งเพื่อสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อบรรจุในตําแหน่งที่ทางภาควิชาและหลักสูตรยังมีไม่เพียงพอต่อการสอน
อย่างไรก็ตาม บุคลากรสายวิชาการที่มีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนื่องจาก
การสอนวิชาในทุกหลักสูตรต้ องยึ ดหลักเกณฑ์การจัดภาระงานสอนของบุ คลากรสายวิชาการตามระเบียบของ
มหาวิ ทยาลัย (AUN.6.2-01) ระหว่ างปี ก ารศึ ก ษา 2562 ได้ มี การเปิ ด รั บสมั ครคัด เลื อกบุ ค คลเพื่ อบรรจุ เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 6 อัตรา (AUN.6.2-02) ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้ ารั บการ
คัดเลือกได้ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 ผลการคัดเลือกหลังจากการสอบสัมภาษณ์พบว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก 1 คน ได้แก่ ดร.จักรกฤช ภักดีโต จะบรรจุอยู่ในหน่วยไฟฟ้ากําลังและควบคุม เริ่มปฏิบัติหน้าที่
15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (AUN.6.2-03) ซึ่งนับเป็นอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2563 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร
ของภาควิชาไม่เคยเพิกเฉยต่อภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ จึงได้มีการประกาศรับสมัครตําแหน่งอาจารย์อยู่
เสมอมา แต่ไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ภาควิชาและหลักสูตรต้องการ ส่งผลให้ภาควิชาต้องเชิญบุคลากรที่
เกษียณอายุบางท่านซึ่งมี คุณสมบั ติครบถ้ วนตามที่ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยกําหนด และบุคคลภายนอกที่ มี

-40ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของหลักสูตรมาเป็นอาจารย์พิเศษที่และทําการเรียนการสอนควบคู่ไป
กับบุคลากรปัจจุบันของหลักสูตร
ตาราง AUN.6.1 จํานวนอาจารย์ประจําภาควิชา จําแนกตามปีการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก
(หน่วย : คน)
ประเภท
ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม
ประเภท

ช
1
3
10
16
13
43
ช

ศ.
2
รศ
6
ผศ.
12
อ.
7
อ.พิเศษ 11
รวม 36

ปีการศึกษา 2557
ป.เอก
ญ N
N
%
- 1 1 100
- 3 3 100
- 10 6
60
4 20 7
35
5 18 3 16.67
9 52 20 38.46
ปีการศึกษา 2560
ป.เอก
ญ N
N
%
- 2 2 100
- 6 6 100
- 12 6
50
6 13 12 92.30
1 10 2
20
7 43 28 65.11

ช
1
3
9
15
2
30
ช
2
7
14
5
9
37

ปีการศึกษา 2558
ป.เอก
ญ N
N
%
- 1 1
100
- 3 3
100
- 9 6 66.67
4 19 6 31.58
5 7 9 39 16 41.03
ปีการศึกษา 2561
ป.เอก
ญ N
N
%
- 2 2
100
- 7 7
100
2 16 10 62.5
4 9 7 77.77
1 10 4
40
7 44 30 68.18

ช
1
4
11
10
6
32
ช
2
7
14
4
6
33

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

-41ตาราง AUN.6.2 สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษา
อาจารย์ : FTES
ผลต่าง
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 1
แบบที่ 2
2557
401.34
315.16
86.18
7.72
8.52
-0.80
2558
327.08
309.58
17.50
7.11
9.11
-2.00
2559
418.11
359.37
58.74
7.60
10.89
-3.29
2560
409.59
357.67
51.92
8.03
10.52
-2.49
2561
337.69
321.69
16.00
6.49
9.19
-2.70
2562
325.23
320.23
5.00
7.23
9.42
-2.19
หมายเหตุ รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี
*ภาระงานสอนของจํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
**ปรับค่า FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นระดับปริญญาตรีแล้ว โดย FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี x 2 =
FTES ระดับปริญญาตรี รายงานภาระงานสอนของอาจารย์ งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
***ภาระงานสอน นับ FTE (Full - Time Equivalent) จาก 1 FTE = 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ปีการศึกษา

FTES*

ผลต่าง

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

FTES*

ผลต่าง

-426.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
ภาควิชาจึงได้มีการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาได้ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง และจัดให้มี
การสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุการทํางาน อย่างไรก็ตามการบริหารหลักสูตรการศึกษา
ระดับสูง ต้องคํานึง ถึ งความหลากหลายขององค์ ความรู้ที่ แตกต่างกั นและประสบการณ์ ข องผู้ส อนเป็น สํ า คั ญ
ดังนั้นภาควิชาจึงได้เชิญบุคลากรที่เกษียณอายุที่มีประสบการณ์สูงและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สกอ. กําหนด
และตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มาเป็นส่วนสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับบุคลากรปัจจุบัน
ของภาควิชา สําหรับการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการใหม่ จะมีการประกาศและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของคณะ และของมหาวิทยาลัย ช่องทางของสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งภาควิชาครุศ าสตร์
ไฟฟ้าจะดําเนินการคัดเลือกและคัดสรรบุคลากรใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล (AUN.6.3-01) และตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีการกําหนด
คุณสมบัติตามที่ภาควิชาต้องการ จากนั้นจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดําเนินการรับสมัครตามระยะเวลาที่
เหมาะสม สอบวัดคุณสมบัติโดยการสัมภาษณ์ ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ และประกาศผลการรับสมัค ร
ตลอดจนการทําสัญญาจ้า งและประเมินผลการทดลองการการปฏิ บัติงานตามระเบีย บที่ม หาวิทยาลัยกํ า หนด
ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมดจะสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบที่โปร่งใส เป็นธรรม และเชื่อถือได้
ตาราง AUN.6.3 การคงอยู่ของอาจารย์
ปีการศึกษา

จํานวนอาจารย์ทั้งหมด
ต้นปีการศึกษา

2557
2558
2559
2560
2561
2562

9
9
16
16
32
34

จํานวนอาจารย์ลาออก/
เกษียณในระหว่าง
ปีการศึกษา
1
-

จํานวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง
ปีการศึกษา
-

จํานวนอาจารย์ทั้งหมด
ปลายปีการศึกษา
9
9
15
16
31
34

ปีการศึกษา 2562 บุคลากรสายวิชาการประจําภาควิชาทั้งสิ้น 34 คน (AUN.6.3-02) โดยปีการศึกษา 2562
มีการบรรจุบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 1 คน โดยมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลของบุคลากรสายวิชาการที่รับ
ใหม่จะกําหนดให้ มีการผ่านการอบรมทางด้านสมรรถนะของการเป็นอาจารย์ผู้สอน และมีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแรก ระยะที่ 2 การ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ปี และระยะที่ 3 การประเมินผลการบรรจุเป็นพนักงานประจําที่มี เกณฑ์
มาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยรายละเอียดข้อมูลจะมีการชี้แจงให้
บุคลากรสายวิชาการที่รับใหม่ได้รับทราบตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน

-43ขณะที่ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (AUN.6.3-03) ที่ มี ผ ลต่ อ การขึ้ น เงิ น เดื อ นของบุ ค ลากร
สายวิ ช าการ ซึ่ ง บุ ค ลากรสายวิ ช าการทุ ก คนจะถู ก ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเบื้ อ งต้ น จากหั ว หน้ า ภาควิ ช า
และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะให้ผู้มีอํานาจตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ย การบริ หารงานบุ ค คลพนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย
พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตําแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมิน
ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. ถึง มี.ค. ของทุกปี และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. ของทุกปี
เพื่อนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน ขณะที่การเลื่อนตําแหน่ง
ในบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะอยู่ในรูปแบบการขอตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผศ. รศ. และ ศ. ตามลําดับ
(AUN.6.3-04)
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิ บัติง านของบุคลากรสายวิชาการในแต่ละครั้งด้วยแบบสรุ ปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน (AUN.6.3-03)
ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริหารของแต่ละ
บุคคล
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย์
(M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็ จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (B)
3) ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชาสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ เพื่อนํามาใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน การทําวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจน
พัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ที่

ชื่อ – นามสกุล

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

3 ดร.นุชนาฎ ชุ่มชื่น
4 ดร.กัญญวิทย์ กลิ่นบํารุง

5 ผศ.ดร.นําโชค วัฒนานัย

หัวข้อ/เรื่อง
ประชุมจัดทํารายละเอียดผัง
การสร้างข้อสอบสมรรถนะ
ด้านความรู้ภาคทฤษฎีและ
ความรู้ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน ตาม มาตรฐาน
วิชาชีพครู (Test BluePrint)
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้น ผลลัพท์ Outcome
Based Education (OBE)
รุ่นที่ 2
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้าร่วมสัมมนา
คณะกรรมการสวัสดิการและ
สิ่งจูงใจ เรื่อง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ

วันเวลา / สถานที่อบรม TE/TTE TEE MTE DTE E-DEEE
วันที่ 25-26 ก.พ. 63
เวลา 09.00 - 19.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น
3 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร









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

วันที่ 17-18 ก.พ. 63 เวลา
08.30-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสํานักวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้น 9
วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ
Ravindra Beach Resort
& Spa จ.ชลบุรี

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

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

6 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

7 ผศ.ดร.สิริชัย จันทร์นิ่ม

หัวข้อ/เรื่อง
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 2019
Internation Conference
on Science, Engineering
@ Technology (ICSET)
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงาน
ประจําปีงบประมาณ 2563
ในหลักสูตรการพัฒนาสมอง
กลฝังตัวในงานแอพพิลเคชั่น
ประมวลผลภาพ (Machine
Vision Open with Eagle
Eye Smart Camera)
เข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง
หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
5 นครราชสีมา ชื่อหลักสูตร
การพัฒนาสมองกลฝังตัวใน
งานแอพลิเคชั่นในงาน
ประมวลผล (LabVIEW
Programming and image
Processing
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทําร่างมาตรฐาน
และร่างวิธีการทดสอบ
มาตรฐานแรงงานแห่งชาติ

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

วันที่ 15-20 พ.ย. 62 ณ
สมาพันธรัฐสวิส











 

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

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

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

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

หัวข้อ/เรื่อง
รองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
8 ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล เข้าร่วมประชุม
9 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ
คณะอนุกรรมการปรับปรุง
รายละเอียดหลักสูตร (คอศ.1)
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของภาควิชาในหัวข้อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
10 ดร.ภัควี หะยะมิน
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
และได้นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
การประเมินประสิทธิภาพ
มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนําเพื่อใช้ใน
งานภาคสนาม

11 ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
12 ผศ.วิเศษ ศักดิ์ศิริ
13 ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร

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

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

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

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





















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

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

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

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

-47ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว
ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
ดร.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล
ดร.กฤตยา ทองผาสุข
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
ผศ.ดร.ภานี น้อยยิ่ง
ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายนิวัติ สุขศิริสันต์
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
ดร.ขนิษฐา หินอ่อน
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
ผศ.นริศร แสงคะนอง
ผศ.ณิชมน พูนน้อย
อ.กนกวรรณ กลิ่นเอี่ยม
รศ.ดร.พงศธร ชมทอง
ผศ.ดร.เอกกมล บุญญผลานันท์
รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์

หัวข้อ/เรื่อง
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

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

ไม่มีการเข้าร่วมอบรม
เข้าร่วมประชุมนานาชาติ
UMAP International
Conference 2019

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









6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการเกณฑ์การคัดเลือก
และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่
ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากร
ของคณะได้รับรางวัล แต่ไม่มีบุคลากรของภาควิชาได้รับรางวัลดังกล่าว
สําหรับบุคลากรที่ทํางานวิจัยและมีการนําเสนอหรือตีพิมพ์เผยเพื่อการแพร่ผลงานวิจัย ทางส่วนงานมีการ
ให้การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณให้แก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการ
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การตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ ได้ มีการกําหนดหลักเณฑ์ และอัตราการจ่ ายเงิน
สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ใน
ส่วนของภาควิ ช าครุ ศ าสตร์ไฟฟ้ ามีก ารสนั บสนุ น เป็ นทุ นอุ ด หนุน เพื่ อการไปนํ า เสนอผลงานทางวิช าการและ
ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ก ารให้ ทุน อุด หนุ นเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดั บชาติ และระดั บนานาชาติ
ตามประกาศของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-03)

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการทํางานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณค่าเพื่อนําไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการนําไปบูรณาการกับ
การเรี ย นการสอน บู รณากั บการให้ บ ริ การวิ ช าการ และทํ านุ บํารุ ง ศิ ล ปวั ฒนธรรม ตลอดจนนํ าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ปีการศึกษา 2562 บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติรวม 54 เรื่อง จําแนกประเภทการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติได้ 5 และ 49 เรื่อง ตามลําดับ
ตาราง AUN.6.7 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
2560
2561
2562

ประเภทการเผยแพร่
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
3
3
10
8
9
5
9
27
10
22
5
49

รวมทั้งหมด
6
18
14
36
32
54

จํานวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่ต่อบุคลากรสายวิชาการ
0.16
0.53
0.44
1.09
0.94
1.58
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6
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
Academic staff planning (considering succession, promotion,

re-deployment, termination, and retirement) is carried out
to fulfil the needs for education, research and service
Staff-to-student ratio and workload are measured and

monitored to improve the quality of education, research
and service
Recruitment and selection criteria including ethics and

academic freedom for appointment, deployment and
promotion are determined and communicated
Competences of academic staff are identified and evaluated

Training and developmental needs of academic staff are

identified and activities are implemented to fulfil them
Performance management including rewards and

recognition is implemented to motivate and support
education, research and service
The types and quantity of research activities by academic

staff are established, monitored and benchmarked for
improvement
Overall

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.6-1 AUN.6-1-01 แผนพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2560-2564)
AUN.6-2 AUN.6.2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เรื่อง รั บสมัค รคั ดเลือกบุ ค คลเพื่ อบรรจุ เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
AUN.6.2-03 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.6-3 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

-50AUN.6-6

AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
AUN.6.6-02 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
AUN.6.6-03 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
ผลการดําเนินงาน
7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student services) is
carried out to fulfil the needs for education, research and service
ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ ามี การวางแผนบุ คลากรสายสนั บสนุ นซึ่ งบุ คลากรทุ กคนของภาควิชาจะทํ าหน้ าที่
สนับสนุนการจั ดการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมต่ าง ๆ ให้แก่ทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาได้ยึ ดหลั กแผนพั ฒนา
บุคลากรของทางคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ในการดําเนินงาน ซึ่งอยู่ในแผนฉบับเดียวกั บ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของบุคลากร
โดยยึดหลักตามวิสัยทัศน์ของงานบุคลากรที่ว่า “พัฒนาคน ส่งเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล”
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําโดยกําหนดตามความคาดหวังด้านสมรรถนะของบุคลากรที่ส่วนงาน
ต้องการ จากนั้นกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กําหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกล
ยุทธ์ไปสู่การจั ดทําแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิ จกรรมต่ าง ๆ สุดท้ายมีการติ ดตามประเมิ นผล วิเคราะห์ และ
สรุปผล เพื่อนําไปเป็นตั วบ่งชี้ของความสํ าเร็จในการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาบุ คลากรที่ กําหนดไว้ นอกจากนั้ น
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประกอบด้วยอัตรากําลัง ความต้องการในการอบรม/พัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนา
บุคคล เช่นเดียวกับแผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ
ภาควิชาจัดอัตรากําลังที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร
สายวิชาการ ดังตาราง AUN.7-1 และ AUN.7-2
ตาราง AUN.7-1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สายงาน
บุคลากรห้องปฏิบัติการ
บุคลากรสารสนเทศ
บุคลากรสายบริหารจัดการ
บุคลากรสายบริการนักศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด

ปีการศึกษา 2558
ตรี
โท

ปีการศึกษา 2559
ตรี
โท

ปีการศึกษา 2560
ตรี
โท

ปีการศึกษา 2561
ตรี
โท

ปีการศึกษา 2562
ตรี
โท

2
1
3

-

1
1
4

1
-

2
1

2

2
-

2

2
-

1

6

1
1

6

1
2

2
5

1
3

1
3

1
3

1
4

2
2

7

8

8

6

6

-52ตารางAUN.7-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด

ตําแหน่ง

คุณวุฒิ

หน้าที่

สถานที่ติดต่อ

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาโท

สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 4
สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 1

ปริญญาโท

4 นายนุกูล บุญทับ

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
วิศวกรไฟฟ้า

ปริญญาตรี

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

พนักงานพิเศษ
5 นางสาวกิดากานต์ กลิ่นเมธี

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 2

6 นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล*

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี

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

2 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร

3 นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

นายชินภัสร์ กานุวงษ์**

ปริญญาโท

สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 3
ตึก 44 ห้อง 510
สโตร์หน่วยไฟฟ้า
กําลัง

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

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

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีระบบการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเก่าที่ลาออก
หรือเกษียณอายุ ซึ่งจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและภาระงานที่ต้องการอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ที่
มหา วิ ท ยาลั ยกํ า หน ด การป ระกา ศ รั บสมั ครสามารถพบได้ ที่ เมนู “ข่ าวสมั ค รงาน” ของคณะ
www.fte.kmutnb.ac.th และกองบริ หารและจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่ งจะมี การ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือกบุคคลอีกครั้งหนึ่ง สําหรับปีการศึกษา 2562
ภาควิ ช าได้เปิ ด รั บสมัค รคั ด เลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนั กงานพิ เศษ จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการพั สดุ

-53และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (AUN.7.2-01) โดยมีเพียงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุที่ผ่านการคัดเลือก คือ นายชินภัสร์
กานุวงษ์ ทดแทน นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล ที่ได้ลาออกไป (AUN.7.2-02)
เมื่อได้รับบุคลากรใหม่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าภาควิชาจะมีการมอบหมายงานแก่บุคลากรสายสนับสนุน
ตามภาระงานที่ได้ประกาศรับสมัครและเกลี่ยภาระงานตามความสามารถ โดยหากเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่ประจํา
อยู่สโตร์ของแต่ละหน่วย บุคลากรใหม่จะได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องจากหัวหน้าหน่วยอีกครั้งหนึ่ง
 ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-03)
 ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-04)
การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานดังกล่า วในข้ อ AUN.7.3 จะมีผลต่อการเลื่ อนตํ าแหน่งและการขึ้น
เงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุก
คนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหัวหน้าภาควิชา และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ของทางมหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะให้ผู้มีอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตําแหน่ง
หรือการขึ้นเงินเดือน
 ตัวอย่างใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-04)

-54 ตัวอย่างใบสมัครพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-05)

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหน่งจะมีการกําหนดเพื่อให้พัฒนา หรือ
ปรับปรุงผู้ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานให้ทํางานอย่างมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประเมินโดยใช้หลักการและ
แบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัย กําหนด กรณีพนักงานมหาวิ ทยาลัย ใช้แบบสรุปการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่ อสัตย์
(M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (B)
กรณี พ นั ก งานพิ เศษใช้ แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ร าชการของพนั ก งานพิ เศษ ซึ่ ง มี
องค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่
1) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรท่านใดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง และ
ทางภาควิชาได้มีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว แต่ผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไม่ดี
ขึ้น ทางภาควิชาอาจจะพิจารณาให้ออกจากงานโดยถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการของทางคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึ ง การ
รักษาวินัยและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และ AUN.7.3-03)
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(AUN.9.1) มีนักศึกษาของหลักสูตรตอบความพึงพอใจ 6 คน เป็นนักศึกษาแผน ก 1 คน และแผน ข 5 คน โดย
ส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ในแขนงวิชาไฟฟ้ากําลัง 50% และเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561) 66.7%
เกี่ยวกับด้านการให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวชีวิต ข้อ 3.4 เจ้าหน้าที่ภาควิชาให้คําแนะนําและช่วยเหลือ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 4 คนมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานภาควิชาอยู่
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 5 คนมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการจาก
เจ้าหน้าที่ประจําสโตร์อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 ขึ้นไป
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรได้ใช้กระบวนการของคณะที่มีการสํารวจความต้องการใน
การอบรมของสายสนับสนุนว่าต้องการพัฒนาตนเองทางด้านใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ที่หน่วยงานอื่นส่ง
เรื่องผ่านทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเข้า
อบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในภาระหน้าที่ของแต่ละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหน้าภาควิชาพิจารณา
เห็นสมควรให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา เพื่อที่บุคลากรจะได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและนํา
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 6 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน และพนักงาน
พิเศษ 2 คน โดยแต่ละการอบรมจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้อง
ทําอยู่เป็นประจํา เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองและนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(AUN.7-4)
ตาราง AUN.7-4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด

2

นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม
อบรมเรื่อง การใช้ระบบ KMUTNB Risk
Management

วันเวลา / สถานที่อบรม

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

3.
4

นายนุกูล บุญทับ
นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร

พนักงานพิเศษ
1 นางสาวกิดากานต์ กลิ่นเมธี

2

นายชินภัสร์ กานุวงษ์

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม

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

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

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

อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2562 ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของภาควิชาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
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7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.7.1 AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
AUN.7-2 AUN.7.2-01 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
AUN.7.2-02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.7.2-03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ
AUN.7.2-04 ใบสมัคร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
AUN.7.2-05 ใบสมัคร (พนักงานพิเศษ)
AUN.7-3 AUN.7.3-01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7.3-02 แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.7.3-03 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาและระดับความพึงพอใจต่อการจั ด การ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562
AUN.7-5 AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
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ผลการดําเนินงาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้
มีการกําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 3
(AUN.1-01) แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี และทางบัณฑิตศึกษาจะทําหน้าที่
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดทําระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่
(AUN.8.1-01) และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx ซึ่งผู้สนใจเข้า
ศึกษาต่อสามารถตรวจสอบข่าวสารการรับสมัค รนักศึ กษาได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถรั บทราบข้ อมู ล และข่ าวสารที่ ป ระกาศและที่ มี การประชาสั ม พั นธ์ สํ าหรั บข้ อมู ล ที่ เพิ่ ม เติม และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
ตาราง AUN.8.1 ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตร [MTE+S-MTE+G-MTE= รวม]
ปีการศึกษา

จํานวนผู้สมัคร

จํานวนที่ประกาศรับ

จํานวนผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา
10 + 17 + 0 = 27
2+0+0=2
4
6 + 12 + 25 = 43
1 + 15 + 0 = 16
6+5+0=9

จํานวน
ที่ลงทะเบียน
10 + 17 + 0 = 27
2+0+0=2
4
6 + 12 + 24 = 42
1+7+0=8
6+0+0=6

1/2557
30
40 + 40 + 0 = 80
1/2558
4
40 + 0 + 0 = 40
2/2558*
4
4
1/2559
43
40 + 40 + 25 = 105
2560**
2561
29
20 + 40 + 0 = 60
2562
11
20 + 40 + 0 = 60
* โครงการความร่วมมมือกับ Dawai (พม่า)
** ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาได้ทําเรื่องขอเลื่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 โดยให้ไปขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 5 คน

-59ตาราง AUN.8.2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา [MTE+S-MTE+G-MTE= รวม]
นักศึกษา

ปีการศึกษา
2557
2558
2559
2560
2561
2562
*รักษาสภาพ

ปี 1
1
27
2
37
10
6+6

ปี 2
2
26
6
41
14
5+5

1
58
15
4
37
3+10+1*

ตกค้าง
2
53
26
2
37
3+9

1
7
9
4
11
3*

รวม
2
5
8
0
6
2*

1
85
24
50
41
21
29

2
79
37
51
37
20
24

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้กําหนดกฏเกณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการรับสมัครตามที่ถูกระบุในเอกสารหลักสูตร มคอ. 2 หมวดที่ 3
ข้อ 2.2 เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ (AUN.1-01) โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทําระเบียบการรับสมัครบน
เว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษาดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และจัดสอบวัดคุณสมบัติ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรและที่กําหนดโดยคณะกรรมการที่
ถูกแต่งตั้งมาจากมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูล
และรายละเอีย ดในการรับสมัค รนั กศึก ษาใหม่ทั้ งหมดจะมี การเผยแพร่สู่ส าธารณะทุ กช่ องทางและตามความ
เหมาะสม
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผู้เรียนผ่านทางระบบสารสนเทศ
เพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp (AUN.8.3-01) และทางเว็บไซต์
ของภาควิชา ตลอดจนการติดตามการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง e-mail, Line และ Facebook อีกทั้งมีการ
มอบหมายให้มีระบบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาประจําห้อง (AUN.8-3-02) อาจารย์

-60ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใช้
ชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการการจัดสัมมนาประจําปีระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตร
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แนะนํ า ระบบการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา นักศึกษาได้นําเสนอผลงานความก้าวหน้างานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีการ
ระดมความคิ ด เห็ น สํ า หรั บ นํ า มาใช้ กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตลอดจนสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ของภาควิชา นอกจากนี้ทางหลักสูตร ภาควิชา
มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูต รเป็นจํานวนมาก ได้แก่ การไหว้ครู การ
ปฐมนิเทศบั ณฑิตใหม่ การปัจฉิม นิเทศ การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ การบรรยายผลงานวิจัย การจั ด
ฝึกอบรม การฟังบรรยายพิเศษ การประกวดงานวิจัยดีเด่น เป็นต้น เพื่อที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและการทําวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญในความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาด้วยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาด้วย
การบริการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทําการรักษาและ
จ่า ยยาเบื้ องต้ นที่ มีแ พทย์ ป ระจํ าทํ าหน้ าที่ ตรวจสุข ภาพในแต่ ละวัน ซึ่ งนัก ศึ กษาและบุ คลากรในมหาวิ ทยาลัย
สามารถตรวจสอบแพทย์ เ วรเข้ า ตรวจได้ ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html สํ า หรั บ
ห้องน้ําและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงานทําความ
สะอาดของแต่ละอาคารและมีการทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีโดยคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจน
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
 ศูนย์บริการสุขภาพ มจพ.

ภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องทําวิจัย และห้องปฏิบัติการตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
ของหลักสูตรดังกล่าวใน AUN.9 โดยคํานึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ

-61เรียนการสอนและการทําวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาใน
โครงการการจัดสัมมนาประจําปีระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าในระบบ และระเบียบของการศึกษา และ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและกับคณาจารย์ของภาควิชา
การประเมินตนเอง
8

คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)

8.1

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

8.2
8.3
8.4

8.5

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.8.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.8.3
AUN.8.3 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
AUN.8.4
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562

-62AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
ผลการดําเนินงาน
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
ภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและ
การทําวิจัยให้แก่ทุกหลักสูตร ดังนี้
1) อาคาร 52 มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการและห้องสําหรับนักศึกษาทําโครงงานรวมทั้งสิ้น
จํานวน 11 ห้องดังนี้ห้องเรียน 501, 502, 503, 508, 417ห้องประลองและปฏิบัติการและห้องวิจัย
401, 402, 407, 408, 416 และ 417
2) อาคาร 44 มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการและห้องสําหรับทําวิจัยรวมทั้งสิ้นจํานวน 13 ห้อง
ที่ประกอบด้วยห้อง 403, 404 ,501, 504, 505, 507, 508, 601, 603 และ 611

นอกจากนั้นแต่ล ะห้ องจะมี เครื่ องมื อและอุปกรณ์สําหรั บการเรีย นการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องเสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภาควิชาได้ซื้อโปรเจคเตอร์ด้วย
เงิน S-MTE ไว้จํานวน 3 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาโท เนื่องจากในห้องโปรเจค
ไม่มีการติดตั้งเครื่องไว้ จึงส่งผลให้หากนักศึกษาต้องการใช้งานสามารถมาเบิกได้ที่สํานักงานภาควิชา อย่างไรก็
ตาม เครื่องโปรเจคเตอร์นี้นักศึกษาทุกหลักสูตรของภาควิชาสามารถใช้งานร่วมกันได้ สําหรับห้องประชุมของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังสามารถทําโครงการผ่านภาควิชาเพื่อใช้สําหรับการบรรยาย
การฝึกอบรม และการประชุมวิชาการได้
ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาได้สอบถามความพึ งพอใจต่ อการให้บริการของนัก ศึก ษา (AUN.9.1) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาของหลักสูตร 6 คน เกี่ยวกับห้องเรียน ห้องโปรเจค และสิ่งสนับสนุน เช่น
- ความเหมาะสม เพี ย งพอ และทั น สมั ย ของห้ องเรี ย น และอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.50 (SD 0.548)
- ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยของห้องโปรเจคอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 (SD 0.707)

-63- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย
3.83 (SD 0.753)
- ความเหมาะสม และเพียงพอของระบบอินเตอร์เน็ต นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ที่
ค่าเฉลี่ย 3.33 (SD 0.816)
- ความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในการทําโครงงาน หรืองานวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.40 (SD 0.548)
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางที่นักศึกษาของหลักสูตรสามารถไปค้นคว้าหนังสือ ตํารา และวารสาร ซึ่ง
หอสมุดกลางมีการสั่งซื้อหนังสือใหม่ ๆ เข้าทุกปีตามคําขอของนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนอกจากนั้น
นักศึกษาสามารถใช้งานห้องโสตทัศนูปกรณ์ และใช้งานห้องรวมเพื่อการติวหรือทํางานเป็นกลุ่มด้วยการจองห้อง
ออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th เวลาเปิดทําการของหอสมุดกลาง
ได้แก่
- ภาคการศึกษาปกติวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
- ภาคฤดูร้อนวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.00-16.00 น.
นอกจากนั้น เว็บไซต์ของหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งค้นคว้าให้นักศึกษาสืบค้นและดาวน์โหลด
เอกสารต่าง ๆ ได้จาก เมนู Online Database ฐานข้อมูล อาทิเช่น Elsevier e-Books Collection, ACM Digital
Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เป็นต้น และเมนู สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC ซึ่งจะเข้าเว็บไซต์
http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่ อสื บค้ นเอกสารฉบับ เต็ม ของ วิ ทยานิ พนธ์ รายงานการวิจัย ของอาจารย์
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ปีการศึกษา 2562 สําหรับความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในหัวข้อที่สอบถาม
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าข้อมูล พบว่า
- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยของ คณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย
3.83 (SD 0.753)
- หนังสือ/ตํารา/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีจํานวนเพียงพอ
ทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนและการวิจัยได้ความเหมาะสม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.17 (SD 0.983)

-649.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
ภาควิชาได้มีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นจํานวนมากสําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น
เครื่องมือวัดและเครื่องมือกําเนิดสัญญาณสําหรับงานวิจัยขั้นสูง ที่ประกอบด้วย ดิจิตอลออสโลสโคปความถี่ 100
MHz และเครื่องกําเนิดสัญญาณฟังชันเจนเนอเรเตอร์ให้นักศึกษาสามารถใช้งานร่วมกันในการเรียนการสอนและ
การวิจัยนอกจากนั้นสําหรับวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาได้มีการจัดสรรให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติงานทีเ่ พียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอนและการทําวิจัย

ปีการศึกษา 2562 สําหรับความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในหัวข้อที่สอบถาม
เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ ความเหมาะสม เพียงพอของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนและการวิ จัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดั บมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.67 (SD
0.516)
สําหรับตัวอย่างเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติการ แสดงดัง
ตารางที่ 9-1
ตารางที่ 9-1 ตัวอย่างเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติการ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายการ
เครื่องรีดฟิล์ม GMP รุ่น PHOTONEX@235DIGITAL
เครื่องแกะสลัก Robotech รุ่น RCN 6090 พร้อมตัวควบคุม
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น CD 800A
R-DECADE EXTECH INSTRUMENTS - 380400
เครื่อง INVERTER ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น 6SE6440-2UD17-5AA1
SIEMENS INVERTER MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480V
เครื่องกัดลายวงจรพิมพ์ (ROTARY JET PROCESSOR)
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบอนาล็อก รุ่น GPR-303
เครื่องกําเนิดสัญญาณไฟฟ้า ยี่ห้อ MCP รุ่น SG1003
เครื่องกําเนิดสัญญาณแบบ 2 ช่อง ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022
เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ยี่ห้อ MCP รุ่น M10-TP3005H

จํานวน
1
1
10
8
1
1
1
10
32
10
4

-65ลําดับ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายการ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง #APS1
กล่องค่าความจุแบบปรับค่าได้ ยี่ห้อ EXTECHรุ่น 380405
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS1052E
ดิจิตอลออสซิลโลสโคปความถี่100MHz ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS2102A
เครื่องกําเนิดสัญญาณฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022
ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรพร้อมซอฟต์แวร์ รุ่น780379-02
ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรรุ่น780381-02
บอร์ดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น779378-01
บอร์ดทดลองพลังงานทดแทน รุ่น781360-01
บอร์ดทอลองเรื่องตัวตรวจจับ รุ่น781032-01
เครื่องสแกนสามมิติ
เครื่องพิมพ์สามมิติ รายละเอียด : รุ่น FF Creator Pro

จํานวน
10
15
34
25
25
1
1
1
1
1
1
1

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
ภาควิชาได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกชั้นทั้ง 2 อาคารที่มีการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา ผ่าน Wireless network connectionชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ด้วยการ
ติ ด ตั้ ง Wireless Access Point เพิ่ ม เติ ม 14 จุ ด ขณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ พั ฒนาความสามารถในการเข้ า ถึ ง
อินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทุกส่วนของมหาวิทยาลัยผ่าน Wireless network connection ที่ติดตั้งโดย AIS
ชื่อ @KMUTNB-WIFI by AIS นอกจากนั้น ที่ตึก 44 และ 52 ได้มีการติดตั้ง Router เพิ่มเติมจาก TRUE ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นมา ซึ่งบุคลากรท่านใดมีรหัสอินเทอร์เน็ตไร้สายของ AIS และ TRUE ก็สามารถ Login ได้
เช่ น กั น โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า ใช้ ง านด้ ว ยชื่อ ผู้ ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่ า นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ไว้ ตั้ ง แต่ เข้ า ศึก ษา
นอกจากนี้ ภาควิชามี เว็บ ไซต์ e-learning ที่ส่งเสริมการเรี ยนรู้ ข องนักศึ กษา ได้แก่ te.kmutnb.ac.th/wbi/,
te.bopp.go.th และ www.edu.kmutnb.ac.th
ปีการศึกษา 2562 สําหรับความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในหัวข้อที่สอบถาม
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าข้อมูล พบว่า
- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยของ คณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย
3.83 (SD 0.753)
- ความเหมาะสม และเพียงพอของระบบอินเตอร์เน็ต นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ที่
ค่าเฉลี่ย 3.33 (SD 0.816)

-669.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะและภาควิชาได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ภาควิชามีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูต ร
สําหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้มีบริการตรวจสุขภาพประจําปีฟรีให้แก่นักศึกษาที่แจ้งความ
จํานง ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่ อทําการรักษาและจ่ายยาเบื้ องต้น และมีแพทย์เวรเข้า ตรวจในแต่ล ะวัน ซึ่ง
สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html และมหาวิทยาลัยได้ทําประกันอุบัติเหตุให้แก่
นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง คุ้ มครองเมื่ อประสบอุ บั ติ เหตุ จนได้ รั บบาดเจ็ บและเสี ยชี วิ ตส า ม า ร ถ ดู ข้ อ มู ล ไ ด้ ที่
www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx สํ าหรับห้ องน้ํ าและบริ เวณที่ จั ดการเรี ยนการสอนในแต่ ละ
อาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงานทําความสะอาดของแต่ละอาคาร
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 44 อาทิเช่น กล้องวงจรปิด บันไดฉุกเฉิน ระบบแจ้งไฟไหม้
ระบบสปริงเกอร์ และถังดับเพลิงเป็นต้น ขณะที่อาคาร 52 มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่นตู้เก็บสาย
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด (Fire hose Rack) กล้องวงจรปิด และบันไดขึ้นลง 3 ด้านที่สามารถใช้เป็นทางฉุกเฉิน
ได้ เป็นต้น นอกจากนั้น อาคารของคณะได้ถูกออกแบบให้มีทางลาดบริเวณทางขึ้นด้านหน้าอาคาร 44 และทาง
ขึ้นด้านข้างของอาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มีความต้องการพิเศษในการเข้าถึงส่วน
ต่าง ๆ ของคณะ

โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความ
ปลอดภัย ได้แก่ การติดตั้งระบบแจ้งไฟไหม้ใหม่ การติดตั้งระบบวงจรปิดเพิ่มเติม การติดตั้งขอบกันลื่นของบันได
แต่ละขั้นใหม่ ที่อาคาร 44 และการติดตั้งระบบแจ้งไฟไหม้ใหม่ การติดตั้งระบบวงจรปิดเพิ่มเติม การติดตั้งระบบ
คีย์การ์ดที่ห้องเรียนสําหรับควบคุมประตูเข้า-ออกและระบบไฟฟ้าในห้องนั้น ๆ ที่อาคาร 52
สําหรับระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (AUN.9.1) ในสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมที่ค่าเฉลี่ย 4.19 (SD
0.814) โดยระบบสาธารณูปโภคของคณะ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า ห้องน้า การกาจัดขยะ การทาความสะอาด ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ลิฟต์ และทางลาดเอียงมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.50 (SD 0.837)

-67การประเมินตนเอง
คะแนน
สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
9
Infrastructure)
1 2 3 4 5 6 7
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture

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

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

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

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

for people with special needs are defined and implemented
Overall

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.9.1 ถึง AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
AUN.9.5
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2562

-68AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
ผลการดําเนินงาน
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ถูกออกแบบและพัฒนาจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อให้ หลั กสูตรสะท้ อนการเป็นบัณ ฑิ ต “คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น” ตามอัตลักษณ์ ข อง
ภาควิชาและสอดคล้องกับคณะที่ต้องการผลิตครูช่าง (อาจารย์ในมหาวิทยาลัย) จึงส่งผลให้หลักสูตรสามารถสร้าง
บัณฑิตที่เป็นครูที่สามารถถ่ายทอดและเข้าใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาเพื่อสอนในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการได้ ดังนั้น ข้อมูลที่สําคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และศิษย์เก่า (AUN.1.3-02, AUN.9.1, AUN.10.1-01)
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
อาจารย์ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกําหนดสมรรถนะที่ต้องการของหลักสูตร ทักษะความรู้ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของหลักสูตร
เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติตามที่หลักสูตรคาดหวัง นอกจากนั้นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า (AUN.9.1, AUN.10.1) มีการปรับปรุ งให้ ทันสมัย ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดทุก ๆ 5 ปี ซึ่งไปเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามีการกํากับการดําเนินงานของหลักสูตรให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน และ มคอ. 7 หมวดที่ 6
ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลักสูตรมีก ารกําหนดกระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ข องผู้ เรียนไว้ ใน
เอกสารหลั ก สู ต ร มคอ.2 และมี ก ารดํ า เนิน การจั ด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนดั ง กล่ า วอย่า งต่ อเนื่ องทุ ก ภาค
การศึกษา ซึ่งผู้สอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ.3 และ
หลักจากสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ. 5
หลังจากนั้น หลักสูตรจะมีการจัดทําเอกสาร มคอ.7 (AUN.1.3-02) เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ
ปีการศึกษา โดยมีการทวนสอบและการประเมินหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษาในหมวดที่ 7
ข้อ 1 การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน ในหมวดที่ 7 ข้อ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน ในหมวด
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หลักสูตรต่อ ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ข้อ 2 การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 9 ข้อ 1 ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่
ผ่านมา ในหมวดที่ 9 ข้อ 2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร และในหมวดที่ 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี
การศึกษาถัดไปซึ่งผลที่ได้จะนําไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการศึกษาในปีต่อไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับสูง นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาดังนั้นงานวิจัยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการทําวิจัยในการ
พั ฒนารู ป แบบการเรี ย นรู้ หลัก สู ตรฐานสมรรถนะในการจั ดฝึ ก อบรม ดั งนั้น ผลงานวิ จัย จึงสามารถนํ า ไปใช้
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นพบว่าผู้สอนมี
การสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแง่แนวคิดการทํางานวิจัย วิธีการทําวิจัย และ
กระบวนการในการทําวิจัย เข้าไปในทุกรายวิชารายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่นรายวิชาการสัมมนา วิทยานิพนธ์
รายวิชาทางด้านการศึกษา และรายวิชาทางด้านวิศวกรรม ในลักษณะของการบูรณาการความรู้เข้าไปภายใน
เนื้อหารายวิชา การค้นคว้าเนื้อหาใหม่ๆ การจัดทํารายงานและนําเสนองาน การยกตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยน
ความรู้เพือ่ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาและ
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2562 (AUN.9.1) โดยนักศึกษามีระดับความ
พึงพอใจต่อการให้บริการในปัจจุบันในด้านการให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวชีวิตมีค่ามากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย
4.63 (SD 0.837) โดยด้ านสิ่ง สนั บสนุ น ที่ เอื้ อต่ อ การเรี ย นรู้มี ร ะดั บความพึ ง พอใจน้ อยที่ สุ ด ที่ ค่ าเฉลี่ ย 3.89
(SD 0.737) ซึ่งผลที่ได้แตกต่างจากปีการศึกษา 2561
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
ภาควิชารับฟังผลการป้อนกลับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ได้แก่
− นั ก ศึก ษาปั จจุ บัน : จากการสํ ารวจความพึ งพอใจของนัก ศึ กษาในการให้ บ ริ ก ารสิ่ งสนั บสนุ นและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (AUN.9.1) การประเมินการจัดการเรียนและกระบวนการสอนในแต่ละรายวิชา (AUN.10.6-01)
− ศิษย์เก่า : การสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต (AUN.10.1, AUN.10.6-02)
− คณาจารย์ : จากการสัมมนาภาควิชาฯ การประชุมภาควิชา
− ผู้ใช้บัณฑิต : จากการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต (AUN.11.5-01, AUN.11.5-02)
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การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7











รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.10.1 AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2562
AUN.10.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
AUN.10.2 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2562
AUN.10.3 AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.10.5 AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2562
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AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2562
AUN.10.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
AUN.10.6-01 ผลการประเมินการเรียนการสอน 2562
AUN.10.6-02 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
AUN.11.5-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มจพ. ปีการศึกษา 2559
AUN.11.5-02 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มจพ. ปีการศึกษา 2560
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ผลการดําเนินงาน
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลั กสู ต รครุ ศาสตร์อุต สาหกรรมมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ้า มีก ารจัด ทํา เอกสาร มคอ. 7
(AUN.1.3-01) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เป็นประจําทุกปีการศึกษา ซึ่งจะมี
การติดตามอัตราการสอบผ่านและการลาออกกลางคันของนักศึกษา ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 จํานวนและร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี โดยข้อมูลดังกล่าวหลักสูตรจะนํามาพิจารณาเพื่อ
การติดตามและปรับปรุงให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ตาราง AUN.11.1 การสําเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร
จํานวนนักศึกษาที่จบ
ภายในระยะเวลา
< 2 ปี
2 ปี
> 2 ปี
2556
62
73
2557
27
49
8
2558
2
18
7
2/2558
4*
2559
42
2560
34
5
2561
29
2
2562
14
6
1
*โครงการความร่วมมมือกับ Dawai (พม่า)
ปี
การศึกษา

จํานวนรับ
ในรุ่น

ปี 1
1
2

จํานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพ
ลาออก หรือตกออก ในชั้นปีที่
ปี 2
ปี 3
ปี 4 เป็นต้นไป
-

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลั กสู ต รครุ ศาสตร์อุต สาหกรรมมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ้า มีก ารจัด ทํา เอกสาร มคอ. 7
(AUN.1.3-01) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เป็นประจําทุกปีการศึกษา ซึ่งจะมี
การติดตามข้อมูลการบริหารหลักสูตรดังปรากฏในข้อ ข้อ 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา และข้อ 6 ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํ านวนนั กศึ ก ษาตามแผนการศึ กษา โดยข้อมูลดั ง กล่า ว
หลั ก สู ต รจะนํ า มาพิ จ ารณาเพื่ อ การติ ด ตามและปรั บ ปรุ ง ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รเป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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กองแผนงาน มจพ. ได้ติดตามภาวะการหางานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา เป็นประจําทุกปีในช่วง
รับพระราชทานปริญญาบัตรโดยปีการศึกษา 2560 ได้ติดตามผลบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 9 เดือน แล้วจัดทํา
เป็นรายงานให้ทุกหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้ที่ส่วนของผลงานกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการ
พั ฒนา http://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/index?dep_id=5&port_type_id=1 การติ ดตาม
ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา และการติดตามความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต มจพ. ได้ถูก
จัดทําเป็นรายงานให้หลักสูตรนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไปโดยข้อมูลดังกล่าวจะ
ปรากฏในระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย www.planning.kmutnb.ac.th/information.htm โดย
มหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารดํ า เนิ น การสํ า รวจภาวะได้ ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจนายจ้ า งในช่ ว งรั บ
พระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจําทุกปี ที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับประเภทงานที่ทํา การใช้เวลาในการหางาน
ทํา ระดับการนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ทํา เงินเดือนที่ได้รับ และความสอดคล้องของอาชีพกับสาขาวิชา
และการติดตามความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิตที่จบใหม่ โดยหน่วยงานของนายจ้างเป็นทั้งหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สําหรับข้อมูลในรายงานความพึงพอใจของนายจ้างจะมีการสอบถามเกี่ยวกับระดับความ
พึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ด้าน ที่จําแนกตามระดับการศึกษา หน่วยงาน กลุ่มนายจ้าง และ
กลุ่มสาขาวิชา ระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตในด้านความสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
มจพ. ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่หลักสูตรสามารถนําข้อมูลมาใช้พัฒนาและปรับปรุ ง การ
จัดการเรี ยนการสอนให้ มีป ระสิ ทธิ ภาพและรองรับกั บความต้ องการของผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียได้ อย่ างเหมาะสม
(AUN.11.3)
ตาราง AUN.11.3 การได้งานทําของผู้สําเร็จการศึกษา หลังสําเร็จการศึกษา 9 เดือน
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
2561*

จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา

75
57
25
3
39
3
4
*MTE (บน) G-MTE (ล่าง)

มีงานทํา

มีงานทําและศึกษาต่อ

ไม่มีงานทํา

ศึกษาต่อ

ผู้กรอก
แบบสํารวจ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

69
53
23
3
37
3
4

66
51
19
2
35
1
4

95.65
96.23
82.60
66.66
94.59
33.33
100

1
-

1.45
-

2
4
1
2
1
-

2.90
17.39
33.33
5.41
33.33
-

2
1
-

3.77
33.33
-
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หลั กสู ต รครุ ศาสตร์อุต สาหกรรมมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ าได้ กํ าหนดให้ นัก ศึก ษาพั ฒ นา
งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ งานทางด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ศึ ก ษา เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นมี ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้ ค าดหวั ง
(Learning Outcomes) ของหลั ก สู ต ร ดั ง นั้ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนในปี ก ารศึ ก ษา 2562 หลั ก สู ต รได้
กําหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จํานวนมาก เช่น การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ การจัดฝึกอบรม การสํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและออกแบบ
นวัตกรรมสมัยใหม่ เป็นต้น โดยผลของการดําเนินกิจกรรมด้านงานวิจัยต่างๆ นักศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานวิจัยในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ โดยทํางานวิจัยในรูปแบบค้นคว้าอิสระ 3 คน และสามารถ
นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์และเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไปจํานวน 4 คน (AUN.11.4)
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มจพ. (AUN.11.5-01, AUN.11.5-02) การประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน (AUN.9.1) เป็นต้น
หลักสูตรมี การนํ าผลการประเมิ นความพึ งพอในในด้านต่ างๆ มาปรับปรุงและพั ฒนา ได้แก่ การปรั งปรุ ง
หลักสูตรในรอบทุก ๆ 5 ปี การพัฒนาวิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้และการกําหนดทิศทางของงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามที่
กําหนดของหลักสูตร
ตาราง AUN.11.5-01 ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ระดับปริญญาโทของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปี
การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
2560

คุณธรรม

ความรู้

คุณลักษณะของบัณฑิต
ปัญญา
ความสัมพันธ์

วิเคราะห์

รวม

N

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

4.25
4.33
4.60
4.26
4.25
4.37

0.651
0.598
0.397
0.501
0.555
0.639

4.15
4.38
4.47
4.27
4.26
4.35

0.602
0.428
0.424
0.460
0.416
0.632

4.18
4.29
4.44
4.09
4.17
4.20

0.747
0.510
0.451
0.534
0.630
0.753

4.20
4.25
4.54
4.29
4.17
4.31

0.614
0.467
0.412
0.488
0.521
0.717

4.18
4.13
4.44
3.94
4.01
4.11

0.538
0.450
0.459
0.478
0.762
0.696

4.20
4.28
4.51
4.17
4.18
4.27

0.575
0.451
0.390
0.423
0.503
0.637

13
26
25
33
22
37

-75ตาราง AUN.11.5-02 สรุปความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ด้านหลักสูตร การสอน การทํา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ปัญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ (Project)
ปีการศึกษา
2559

2560

2561

นักศึกษา
MTE
MTE
G-MTE
MTE
G-MTE
S-MTE
MTE
G-MTE

N
1
1
1
6
19
12
3
4

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
หลักสูตร
การสอน
ปริญญานิพนธ์
SD
SD
SD
X
X
X
4.00
3.44
3.57
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.13
0.600
4.24
0.626
4.36
0.501
4.68
0.345
4.63
0.333
4.67
0.372
4.63
0.445
4.85
0.322
4.89
0.252
3.52
0.719
4.52
0.834
4.38
1.072
4.07
0.247
4.61
0.563
4.68
0.552

รวม

X

3.64
5.00
5.00
4.30
4.66
4.80
4.17
4.47

SD
0.563
0.314
0.268
0.839
0.462

ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาได้สอบถามนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
จัดการหลักสูตร (AUN.9.1) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรจากผู้ตอบแบบสอบถาม 6 คน
พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31 SD 0.552) โดยนักศึกษามี
ความพึง พอใจต่ อ หลั ก สูต รที่ กํ าลั งศึ ก ษาอยู่ นั้น สามารถประยุก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ จากรายวิ ช ากั บการทํา งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในรายวิ ชา / โปรเจคเพื่ อ จบการศึ กษา และความเหมาะสมของการจั ดตารางสอนในแต่ล ะภาค
การศึกษาสูงที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.50 (SD 0.548) ขณะที่ความพึงพอใจต่อคุณวุฒิที่ท่านจะได้รับเมื่อสําเร็จการศึกษา
น้อยที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 (SD 0.632)
การประเมินตนเอง
11

ผลผลิต (Output)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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ผลผลิต (Output)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7




รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.11.1 AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.11.2 AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.11.3 AUN.11.3 การได้งานทําของผู้สําเร็จการศึกษา หลังสําเร็จการศึกษา 9 เดือน
AUN.11.4 AUN.11.4 ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
AUN.11.5 AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2562
AUN.11.5-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มจพ. ปีการศึกษา 2560

