หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้ประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน มีตัวบ่งชี้ 1 ตัว
บ่งชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
เกณฑ์ 11 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน






*
*




หมายเหตุ * ข้อ 7 ยังไม่มีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 8 ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา

การดาเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดาเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินครบทุกข้อ
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
(  ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ผลการดาเนินการ
ผ่าน ไม่ผ่าน

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

จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี







*
*
*
*
*
*
*

หมายเหตุ *ปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกของการใช้หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

การดาเนินการตามองค์ ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดาเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินครบทุกข้อ
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
(  ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
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)
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)
ภาพรวม
หมายเหตุ หลักสูตรมีนักศึกษาในหลักสูตรครั้งแรก ภาคการศึกษาที่ 1/2559
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ส่วนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
AUN.1 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 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)
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หน้า
ข
1
2
7
12
13
20
26
29
31
36
42
48
53
57
61

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:

:

ภาษาอังกฤษ:

:

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

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

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
หลักสูตรใหม่ กาหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2559 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ได้ รั บ อนุ มั ติ / เห็ น ชอบหลั กสู ตร
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2562
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

4. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
1. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
2. ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
3. ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนาศักดิ์
4. Prof.Dr.Bernard Davat
5. Prof.Dr.Serge Pierfederici

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
1. ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
2. ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนาศักดิ์
3. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

5. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นส่วนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เดิมมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512
ภายใต้ชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปี
พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ยกฐานะเป็นส่วนงานระดั บคณะ
โดยใช้ชื่อว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ในระหว่างปี พ.ศ. 2512–2517 เป็นช่วงระยะเวลาที่
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อผลิตครูช่างในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชา
ไฟฟ้า โครงการความช่วยเหลือดังกล่าวได้เน้นทางด้านการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศไทย และต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522
รั ฐ บาลเยอรมัน ได้ขยายโครงการความช่ว ยเหลื อแก่คณะเพิ่มขึ้น ด้ว ยการช่ว ยเหลื อในการพัฒ นาการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีและการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า
อีกด้วย
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส่วนของสานักงาน
คณบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจานวน
6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิ ชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรต่าง ๆ นั้น คณะได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และยังได้จั ดการเรียนการสอนตามข้อตกลงความร่ว มมือทางวิช าการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกด้วย
สาหรับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ที่เรียกว่า แผนกวิธีไฟฟ้า ต่อมาในปี
พ.ศ. 2514 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้สังกัดใน
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และด้ว ยความช่ว ยเหลื อจากประเทศสหพันธ์ส าธารณรัฐ เยอรมัน ภาควิช า
ครุศาสตร์ไฟฟ้าจึงเป็นภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ให้ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อผลิตครูช่างที่เน้น การสอนทางทฤษฎีที่เรียกว่า ครูทฤษฎีไฟฟ้า (Theory Teacher in
Electrical) จนถึงปัจจุบันนี้
ปรัชญา: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ คือ “พัฒนาคน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ เป็ น ผู้ ที่รู้ จ ริ ง ทาได้จ ริ ง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิ ดชอบต่อสั งคม มุ่งพัฒ นางานด้าน
การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนาเพื่อรับใช้สังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
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3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คาปรึกษา การทดสอบ การสารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทานุบารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
วัตถุประสงค์ :
1. ผลิ ตครู ช่ างอุ ตสาหกรรมทั้ งในระดั บปริ ญญาบั ณฑิ ต และระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาในสาขาวิ ช าทาง
วิศวกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่มี
ความพร้อมทาง ด้านการเรียนการสอนและการจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผู้บริหารอาชีวศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้นาในด้านความคิด การค้นคว้าและวิจัย
3. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และงานธุรกิจด้านช่าง
อุตสาหกรรม ทัง้ งานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
4. บริ การทางวิชาการด้านวิชาประยุกต์ต่างๆ ได้แก่ การพัฒ นาหลั กสูตร การบริห ารการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และให้แก่
ชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น
5. ทานุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรมในรู ปของกิจกรรม ทั้งในหลั กสู ตรและกิจกรรมเสริมหลั กสู ตรต่ า งๆ
ที่มุ่งเน้น การปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น ถ่ายทอดเป็น
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม
6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
6.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตดุษฎีบั ณฑิตให้ เป็ นผู้ มีความรู้ และมีทักษะขั้นสู งเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
6.2 ความสาคัญ
เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์พลังงานของโลกในปัจจุบันกาลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อก้าวข้ามยุค
พลังงานจากซากฟอสซิล เช่น น้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ แหล่งพลังงานที่กล่าวมานี้มีอยู่อย่างจากัด
และมีแนวโน้มจะหมดลงในไม่ช้า ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และรูปแบบความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ นอกจากนี้การใช้พลังงานจากซากฟอสซิลยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แม้ว่าพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแต่เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก็มีอยู่อย่างจากัด รวมถึงความ
กังวลด้านความปลอดภัยจึงทาให้พลังงานนิวเคลียร์ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยในขณะนี้ ดังนั้นทั่วโลก
จึงได้ให้ความสนใจกับพลังงานทดแทนอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าในหลายแห่งทั่วโลกจะมีการนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นการนาพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ ใน
ลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างประสบความสาเร็จแต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังคงมีการวิจัยและพัฒนา
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อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากข้อจากัดที่พลังงานทดแทนหลายๆ ชนิด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม
มีร่วมกันคือความไม่สม่าเสมอในแต่ละช่วงเวลาของวัน ทาให้จาเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเข้า
มาผนวกเพื่อช่วยให้การจัดเก็บ การส่งถ่าย และการนาไปใช้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มประเทศไทยให้ พ ร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู่ ยุ ค พลั ง งานทดแทน
จึงจาเป็นต้องมีนักวิจัย นักเทคโนโลยี และอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ได้ให้ความสาคัญกับการ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศไทย โดยการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย
และนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ที่ได้ให้ ความส าคัญกั บ การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจานวนนักวิจัยและพัฒนา เพื่อให้
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า สามารถขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของ
ตนเอง ลดการพึ่งพาต่างประเทศได้
6.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การถ่ายทอดและฝึกอบรมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง
2. วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง
3. ผลิต นัก วิจ ัย นัก เทคโนโลยีใ นภาคอุต สาหกรรมให้ม ีค วามรู ้ค วามสามารถด้า น
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานอาชีพ
6.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจานวน 48 หน่วยกิต
6.5 รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี
แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
วิชาเลือกทั่วไป
6 หน่วยกิต
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6.6 ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
6.7 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย/นักศึกษาต่างชาติิที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
6.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. บุคลากรทางการศึกษาประจาสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2. นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
3. ผู้ประกอบการในธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
4. นักวิจัย
5. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6.9 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ร่ ว มมื อกั บ École nationale supérieure d'électricité et de mécanique, Université
de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส
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ส่วนที่ 2 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ก าหนดนโยบาย และมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง สาหรับการควบคุมกากับ
มาตรฐานในปัจจุบันจะกาหนดให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้
ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2558 และที่ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยกาหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ใช้เกณฑ์มาตรฐานจานวน 11 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

1. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ศาสตราจารย์

2. ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนาศักดิ์

ศาสตราจารย์

4. Prof.Dr.Bernard DAVAT

ศาสตราจารย์

5. Prof.Dr.Serge PIERFEDERICI

ศาสตราจารย์

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

หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งาน (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรโดยทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
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รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑ์กากับข้อ 1-11 AUN.I-01 รายละเอียดการดาเนินงาน E-DEEE
AUN.1.1-01 มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.1.1-04 มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน







*
*


**

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

นายทรงกลด ศรีปรางค์ ได้แต่งตั้งให้ ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ สามารถดู ได้ในหั ว ข้ อ AUN.6.7) หั วข้อวิทยานิพนธ์ คือ “การควบคุมแบบไม่เชิ ง เส้ น
ประสิ ทธิภาพสู งส าหรั บมอเตอร์ ซิงโครนั สรีลั กซ์ แตนซ์ชนิดแม่ เหล็ กถาวรช่วย” โดยปีการศึกษา 2563 ได้
ดาเนินการสอบความก้าวหน้ าเรียบร้ อยแล้ว ขณะที่นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ ยังไม่ได้แต่งตั้งที่ปรึ ก ษา
เนื่องจากยังสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน
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ข้อมูล พ.ค. 2563 : http://www.gits.kmutnb.ac.th/thesis/index.aspx
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ที่มา : http://www.gits.kmutnb.ac.th/thesis/index.aspx
การประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมินจานวน 11 ข้อ ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 10 ข้อ
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
(  ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

1. ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2. ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนาศักดิ์

ศาสตราจารย์

3. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ศาสตราจารย์

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

หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งาน (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 3 คน และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑ์กากับข้อ 1-11 AUN.I-01 รายละเอียดการดาเนินงาน E-DEEE
AUN.1.1-01 มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.1.1-04 มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี

ผลการดาเนินการ
ผ่าน ไม่ผ่าน





*
*
*
*
*
*


หมายเหตุ * ข้อ 6-11 ยังไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงเข้ากระบวนการทาวิทยานิพนธ์

การประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบ่งชี้ คื อ การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมินจานวน 11 ข้อ ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 11 ข้อ
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
(  ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน

ห น้ า | 11

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

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) (AUN.1.1-01 และ AUN.1.1-02) เป็ น หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ด าเนิ น การความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
ร ะ ห ว่ า ง Institut National Polytechnique de Lorraine ( INPL) กั บ King Mongkut’ s University of
Technology North Bangkok (AUN.1.1-03) ขณะที่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (AUN.1.1-04) ได้ร่วมมือกับ
École nationale supérieure d'électricité et de mécanique (AUN.1.1-05) ซึ่งเป็น INPL ทีเ่ คยทาความร่วมมือ
ในหลักสูตรเดิม แต่ INPL ถูกควบรวมและเปลี่ยนชื่อเป็น Université de Lorraine (UL) หลักจาก MOU ตัวแรกที่ได้
ลงนามไป โดยที่ École nationale supérieure d'électricité et de mécanique นี่ก็เป็นคณะที่อยู่ภายใน INPL
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาสู่มหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นระหว่างภาครัฐบาลฝรั่งเศสและรัฐบาลไทย โดยได้พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของภาควิชาที่สอดคล้องกับของคณะและของมหาวิทยาลัย ที่ระบุไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ของคณะ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์
งานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คาปรึกษา การทดสอบ การสารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทานุบารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
ดังนั้น หลักสูตรจึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน โดยหลักสูตรสามารถพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อเกื้ อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ สามารถสร้างดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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ภาควิชามีบุคลากรที่ได้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน INPLทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี และ ดร.ภานี น้อยยิ่ง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย
คู่ขนาน ซึ่งทาง INPL มีเครื่องมือวิจัยทางด้านใด ทาง KMUTNB ก็จะมีเครื่องมือแบบเดียวกันเพื่อการทาวิจัยของ
ทั้ง 2 LAB มีการดาเนินการวิจัยไปพร้อม ๆ กัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนทาให้
ทาง INPL ยอมรับความเทียบเท่าทางวิชาการระหว่าง KMUTNB กับ INPL หลักสูตรมีการเน้นทิศทางของงานวิจัย
โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นพลังงานทดแทนสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเป็นที่นิยมในปัจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานจึงได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไว้ในมคอ. 1 หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่
มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงานขั้นสูง เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลิตนักวิจัย นัก
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านพลั งงาน เพื่อผลิ ตบุคลากรให้ มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถดาเนินดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นและไม่ขัดประโยชน์ส่วนรวม
โดยผลการเรียนรู้ของหลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และพลั งงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้กาหนดไว้ใน มคอ. 2 ที่มีทั้งทักษะความรู้เฉพาะทาง และทักษะ
ความรู้ทั่วไป แสดงดังตาราง AUN.1.1-01 และ AUN.1.1-02
ตาราง AUN.1.1-01 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ข้อที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

1
2

มีความความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย
มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานที่ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
มีความสามารถในการวางแผนและจัดการระบบงาน ตลอดจนมีทักษะการ
ทางานร่วมกันในฐานะสมาชิกหรือผู้นาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความเชื่อมโยงของปัญหาทาง
วิศวกรรมโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ และใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงานได้

3
4

5
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ผลการ
ผลการเรียนรู้
เรียนรู้ทั่วไป ทักษะเฉพาะ
(Generic
ทาง
Outcomes) (Subject
Specific
Outcomes)







6

7
8
9

มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
เพื่อแก้ปัญหาในสถานประกอบการหรือสถานศึกษาตลอดจนสามารถเรียนรู้
และค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
มีความสามารถในการให้คาปรึกษาในเชิงเทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานได้
มีความสามารถในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมตามความต้องการของสังคม
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและแก้ปญ
ั หาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานได้ ตลอดจนพัฒนาตนเองหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้







ตาราง AUN.1.1-02 ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง กับ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
1. คุณธรรม จริยธรรม
1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจั ย อั นได้แก่
การเคารพและอ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อื่นอย่างถูกต้อง รวมถึงการ
นาเสนอผลงานวิจัยของตนเองที่มีความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติ
2 มีความสามารถในการ วางแผนและจัดการระบบงาน การทางานเป็น
กลุ่ มทั้ งในฐานะสมาชิ ก ของกลุ่ มหรื อ ในฐานะผู้ น า มี จิ ตใจเป็ น
ประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยการเสียสละ ทางานเพื่อส่วนรวม การ
เคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ ให้
ความสาคั ญกั บความเห็ นส่ วนน้ อย และสามารถแก้ ไขข้ อขั ดแย้ ง
ตามลาดับความสาคัญ
3 เข้ าใจและซาบซึ้ งในวั ฒนธรรมไทย ตระหนั กในคุ ณค่ าของระบ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
4 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5 สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพและเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ความรู้
1 มีความรู้ที่ลึกซึ้งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
2 มีความรู้พื้นฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชา
ที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
3 ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานโดย
การศึกษาจากการทาวิทยานิพนธ์
4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

ELO ELO
1
2
(G) (S)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
3
4
5
6
7
8
9
(S) (G) (G) (S) (S) (G) (G)
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และ
พลังงานด้ว ยวิธีที่เหมาะสม รวมถึ งการประยุก ต์ใช้เครื่อ งมื อ ที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
6 สามารถใช้ ค วามรู้แ ละทัก ษะในสาขาวิชาวิศ วกรรมไฟฟ้า และ
พลังงานในการประยุกต์ แก้ปัญหาในงานจริงได้
3. ทักษะทางปัญญา
1 มีความคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี
2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความ
ต้องการ
3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงานได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5 สามารถสืบ ค้นข้อ มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อ การเปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2 สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกแก่ ก าร
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

ELO ELO
1
2
(G) (S)

5

4






3

















มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6 มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2





5

1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
3
4
5
6
7
8
9
(S) (G) (G) (S) (S) (G) (G)
 

มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูป
ในการทารายงานบทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ เช่น โปรแกรมการ
จัดพิมพ์งาน การวาดกราฟ การคานวณเชิงตัวเลข การคานวณทาง
สถิติ รวมถึงการนาเสนอผลงาน เป็นต้น
มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือ
การแสดงสถิติเชิงประยุกต์ต่อการแก้ปั ญหาที่เกี่ยวข้อ งได้อ ย่า ง
สร้างสรรค์
สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
4
5

ELO ELO
1
2
(G) (S)
มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ทั้ ง การพู ด การเขี ย นและการสื่ อ 
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
สามารถใช้เครื่องมือในการคานวณและเครื่อ งมือทางวิศวกรรม
เพื่อประกอบวิชาชีพวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO
3
4
5
6
7
8
9
(S) (G) (G) (S) (S) (G) (G)




1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic ( i. e.
transferable) learning outcomes
การดาเนินการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบั ณฑิตสาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า และพลั งงาน (หลั กสู ตรภาษาอังกฤษ/หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ดาเนินการโดยการอ้างอิงจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรที่มีทั้งส่วนของทักษะ
ความรู้ เ ฉพาะทาง (Subject specific) และทั ก ษะความรู้ ทั่ ว ไป (Subject generic) โดย ผลการเรี ย นรู้ จ าก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตาม มคอ.2 หมวดที่ 4 (AUN.1.1-04) ดังตาราง AUN.1.1-03
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ตาราง AUN.1.1-03 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject
generic) จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

รายวิชา

020247100
020247101
020247102
020247103
020247201
020247202
020247203
020247204
020247205
020247206

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
แหล่งพลังงานและตัวเก็บ
พลังงาน
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ตัวขับเคลื่อนไฟฟ้าขั้นสูง
โครงข่ายไฟฟ้าและ
เสถียรภาพ
การสร้างแบบจาลองและการ
จาลองทางวิศวกรรม
โครงข่ายอัจฉริยะ
การแปลงรูปและการจัด
การพลังงาน

ELO 1
1.3, 4.1
1.5




ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
ELO 7
1.1, 1.4, 1.2, 3.3, 2.4, 2.5, 2.1, 2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
1.6
4.2, 4.4, 3.1, 3.2 2.4, 2.5 3.1, 3.2
4.1, 4.3,
4.5
2.6
4.5, 5.1,
5.2, 5.4













































ELO 8 ELO 9
2.1, 2.2, 3.4, 3.5,
2.3, 3.1, 4.6, 5.1,
3.2, 3.3 5.2, 5.3,
5.4, 5.5









1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
จุดเริ่มต้นของการสารวจความต้องการและแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์จากทางฝรั่งเศส เนื่องจากผู้จ้าง
งานฝั่ งไทยโดยมากจะเป็ นมหาวิทยาลั ย ทางเอกชนยังมีน้อย และยังเทียบไม่ได้กับประสบการณ์ การทางานใน
อุตสาหกรรมจริงของทางฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ครบตามกระบวนการที่ถูกกาหนดไว้ในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) จึ งมี ตั วแทนผู้ ที่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ตามกระบวนการ ได้ แก่ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ผู้ ส อน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (AUN.1.3-01 และ AUN.1.3-02)
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การประเมินตนเอง
1
1.1
1.2
1.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.1.1

AUN.1.2
AUN.1.3

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
AUN.1.1-02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
AUN.1.1-03 MOU ระหว่าง Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL - Nancy กับ
King Mongkut’s University of Technology NorthBangkok
AUN.1.1-04 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
AUN.1.1-05 MOU ระหว่าง École nationale supérieure d'électricité et de mécanique,
Université de Lorraine กับ King Mongkut’s University of Technology
NorthBangkok
AUN.1.1-04 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
AUN.1.3-01 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
ผลการดาเนินงาน

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลั งงานและการเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอ ากาศ (Climate
change) จึงจาเป็นต้องมีหลักสูตรที่มีศักยภาพรองรับความต้องการของสังคมซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน จึง
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ดัง
ระบุใน มคอ.1 หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่มุ่งเน้นในการผลิ ตบัณฑิตผลิตดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานให้สามารถถ่ายทอดและฝึกอบรมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงานขั้นสูง สามารถวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง ซึ่งเป็น
การเตรี ย มบุ คลากรให้ กลายเป็ นนั กวิจัย หรือนักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลั งงานขั้น สู ง ควบคู่การมี ความรับผิ ดชอบต่อสั งคม มีระเบียบวินัย มีบุคลิ กภาพที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรมในงานอาชีพ
ข้อมูล เบื้ องต้น ของรายละเอี ย ดของหลั กสู ตร หมวดที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไป หลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) (AUN.1.1-04) มี
ดังนี้
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Electrical and Energy Engineering
(English Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (Electrical and Energy Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Electrical and Energy Engineering)
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จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

48 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
- รูปแบบ
: หลักสูตร 3 ปี แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
- ภาษาที่ใช้ : ภาษาอังกฤษ
- การรับเข้าศึกษา
: รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : École nationale supérieure d'électricité et de mécanique,
Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส
- การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ELO 1 (G) มีความความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
ELO 2 (G) มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงานที่ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ELO 3 (G) มีความสามารถในการวางแผนและจัดการระบบงาน ตลอดจนมีทักษะการทางานร่วมกันใน
ฐานะสมาชิกหรือผู้นาอย่างมีประสิทธิภาพ
ELO 4 (S) มีความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความเชื่อมโยงของปัญหาทางวิศวกรรมโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ELO 5 (S) มีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ และใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานได้
ELO 6 (S) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานเพื่อแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการหรือสถานศึกษาตลอดจนสามารถเรียนรู้และค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
ELO 7 (S) มีความสามารถในการให้ คาปรึกษาในเชิงเทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้ าและ
พลังงานได้
ELO 8 (S) มีความสามารถในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมตามความต้องการของสังคม
ELO 9 (S) มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสื บ ค้ น และแก้ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานได้ ตลอดจนพัฒนาตนเองหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
แบบ 1.1
1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ระบบ
ควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรือตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00 และในระดับปริญญา
โทไม่ต่ากว่า 3.50
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4. ผ่านการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) จานวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, SCOPUS หรือ ISI จานวนไม่น้อย
กว่า 2 ฉบับ
5. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แบบ 2.1
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า โทรคมนาคม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรือตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00 และในระดับปริญญา
โทไม่ต่ากว่า 3.50
4. ผ่านการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
จานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัย ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, SCOPUS หรือ ISI จานวนไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ
5. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร (48 หน่วยกิต)
แบบ 1.1
หมวดวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกทั่วไป

48 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
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- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
สาหรับข้อมูลของแต่ละรายวิชาจะมีการดาเนินงานตามหัวข้อใน OBE 3 (AUN.2.2) ซึ่งเป็นปีการศึกษา 2563 เป็น
ปีแรกทีเ่ ริ่มใช้แบบฟอร์ม OBE 3 ของมหาวิทยาลัยที่ถูกพัฒนาและปรับปรุงขึ้นจาก มคอ. 3 โดย OBE 3 มี 6 หมวด ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไป
2) ลักษณะและการดาเนินการ
3) การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
4) แผนการสอนและการประเมินผล
5) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6) การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาของหลักสูตรได้ลงทะเบียนเรียนแค่เพียงวิชาวิทยานิพนธ์เท่านั้น
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
สาหรับข้อมูลแต่ละรายวิชาของหลักสูตร จะถูกกาหนดให้ผู้สอนแนะนาและสื่อสารให้แก่ผู้เรียนรับทราบ
ในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนผ่านเอกสารที่มีรายละเอียดหัวข้อครอบคลุม OBE 3
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การประเมินตนเอง
2
2.1
2.2
2.3

รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
The information in the programme specification is
comprehensive and up-to-date
The information in the course specification is comprehensive
and up-to-date
The programme and course specifications are communicated
and made available to the stakeholders
Overall
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.2.1
AUN.2.2

AUN.1.1-04 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
AUN.2.2 OBE 3

ห น้ า | 25

AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
ผลการดาเนินงาน

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected
learning outcomes
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถให้ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง พัฒนา
วงการการศึกษา ส่งเสริมให้คนในประเทศเป็น นักวิจัย นักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม นักออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ตลอดจนนาไปดาเนินธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องได้ จึงได้
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ให้สอดคล้องกับอาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังการสาเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2563 (AUN.1.1-04) มีจานวนหน่ว ยกิตตลอดหลักสู ตรทั้งหมด 48 หน่ว ยกิต ที่แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ ที่มีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
แบบ 1.1 หมวดวิชาบังคับ
48
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
แบบ 2.1 หมวดวิชาบังคับ
42
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
วิชาเลือกทั่วไป
6
หน่วยกิต
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear

รายวิชา

020247100
020247101
020247102
020247103
020247201
020247202

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
แหล่งพลังงานและตัวเก็บ
พลังงาน
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ตัวขับเคลื่อนไฟฟ้าขั้นสูง

ELO 1
1.3, 4.1
1.5




ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
ELO 7
1.1, 1.4, 1.2, 3.3, 2.4, 2.5, 2.1, 2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
1.6
4.2, 4.4, 3.1, 3.2 2.4, 2.5 3.1, 3.2
4.1, 4.3,
4.5
2.6
4.5, 5.1,
5.2, 5.4
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ELO 8 ELO 9
2.1, 2.2, 3.4, 3.5,
2.3, 3.1, 4.6, 5.1,
3.2, 3.3 5.2, 5.3,
5.4, 5.5







รายวิชา

020247203
020247204
020247205
020247206

ELO 1
1.3, 4.1
1.5

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
ELO 7
1.1, 1.4, 1.2, 3.3, 2.4, 2.5, 2.1, 2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
1.6
4.2, 4.4, 3.1, 3.2 2.4, 2.5 3.1, 3.2
4.1, 4.3,
4.5
2.6
4.5, 5.1,
5.2, 5.4

โครงข่ายไฟฟ้าและ
เสถียรภาพ
การสร้างแบบจาลองและการ
จาลองทางวิศวกรรม
โครงข่ายอัจฉริยะ
การแปลงรูปและการจัด
การพลังงาน

















ELO 8 ELO 9
2.1, 2.2, 3.4, 3.5,
2.3, 3.1, 4.6, 5.1,
3.2, 3.3 5.2, 5.3,
5.4, 5.5



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) ได้มีการกระจายทักษะความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามเอกสาร มคอ.2 หมวดที่ 4 (AUN.1.1-04) โดยการกระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชาได้ถูกพิจารณา
จากลักษณะวิชาที่ได้จากผู้สอนในหลักสูตร ซึ่งผู้สอนได้นาการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่รายวิชาไปใช้ใน
การกาหนดแนวทางการสอนและการเรียนรู้ใน OBE 3
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) (AUN.1.1-04) เป็นปีการศึกษาแรกที่ใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้ โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่สามารถให้ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานขั้นสูง ทีอ่ อกแบบให้ครอบคลุม ทั้งทักษะความรู้เฉพาะ
ทางของสาขาวิชาและทักษะความรู้ทั่วไป ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพศึกษาของ สกอ.ที่ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้คานึงถึงระดับการเรียนรู้ที่กาหนด
โครงสร้างของหลักสูตรได้เน้นถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับความรู้ขั้นสูง ได้ แก่ การประยุกต์ความรู้และ
ทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา การประเมินค่าเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจและการได้มาซึ่งระบบงานที่ดีที่สุด และการสร้างสรรค์งานที่สามารถสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งผู้สอนมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น และถ่ายทอดเป็น โดยลาดับการเรียนรู้จะเริ่มจากความรู้ที่จาเป็นในการทาวิทยานิพนธ์
ซึ่งนักศึกษาจะมีหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเข้าเรียน ดังนั้น การจัดลาดับการเรียนรู้ของแต่ละวิชาในแต่ละชั้น
ปีจะเรียงตามความจาเป็น และจะสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชา
กับอาจารย์ประจาหลักสูตรทาง UL เพื่อกาหนดทิศทางแนวโน้มการทาวิจัยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการทางด้านอุตสาหกรรม
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การประเมินตนเอง
3
3.1
3.2
3.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.3.1 ถึง AUN.1.1-04 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
AUN.3.3
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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AUN.4 วิธกี ารเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
ผลการดาเนินงาน

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้กาหนดปรัชญาไว้ว่า “มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะขั้นสูงเพื่อการ
วิ จั ย พั ฒ นาและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งานทดแทน ” (AUN.1.1-04) โดยได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันภายนอก โดยเริ่มต้นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เป็นความ
ร่วมมือกับ Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส ขณะที่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ร่วมมือกับ École
nationale supérieure d'électricité et de mécanique, Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
สถาบันที่หลักสูตรร่วมมือด้วยเป็นองค์กรที่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทนเป็น
อย่างดี หลักสูตรจึงได้สนับสนุนให้นักศึกษาไปทางานวิจัยร่วมกับสถาบันนั้น ๆ โดยตรง ก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน
ให้กลายเป็น “บัณฑิตที่คิดเป็น ทาเป็น” สมกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตรจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการคิด
สามารถนาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหางานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของตนได้ ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรได้มีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและเข้าใจในทิศทางเดียวกันผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น เว็บไซต์ การประชุม การสัมมนาประจาปี เป็นต้น
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรได้กาหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายตามลั กษณะของแต่ล ะรายวิช า ที่สนับสนุนให้ ผู้เรีย นมี
พื้นฐานความพร้อมและความตื่นตัวที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้เก่าและใหม่
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานและใช้ในการแก้ปัญหา มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริง
ของผู้สอนและของผู้เรียนที่ทางานแตกต่างกัน เนื่องจากมีผู้สอนเป็นศาสตราจารย์ถึง 2 คน ที่ยังคงทางานวิจัย
ร่วมกับสถาบัน ณ ประเทศฝรั่งเศส จึงเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนได้ถูกกาหนดไว้ในเอกสาร มคอ. 2 (AUN.1.1-04) และ OBE 3 ที่ได้มีการ
สะท้อนมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
โดยการที่นักศึกษาจะมีหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเข้าเรียน ดังนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละ
วิชาจะสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชากับอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทาง UL เพื่อกาหนดทิศทางแนวโน้มการทาวิจัยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการทางด้านอุตสาหกรรม
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โดยกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย การบรรยายเนื้อหาวิชาในห้องเรียน การมอบหมายงาน การค้นคว้า
การทดลอง และทางานวิจัย ด้วยการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง การตีพิมพ์บทความวิชาการและเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
กิจกรรมการสอนและส่งเสริม การเรียนรู้ที่ระบุไว้ OBE 3 ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการ
เรี ย นรู้ ด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งานด้ ว ยการค้ น คว้ า และท างานวิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่ จ ะใช้ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
สมัยใหม่ ส่งผลให้เกิด การค้นคว้าข้อมูล การลงมือ ปฏิบัติ/ทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการตีพิม พ์
บทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิตอันเป็นผลมา
จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
การประเมินตนเอง
4
4.1
4.2
4.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.4.1
AUN.4.2

AUN.4.3

AUN.1.1-04 มคอ.2 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
AUN.1.1-04 มคอ.2 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
AUN.2.2 OBE 3
AUN.1.1-04 มคอ.2 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
ผลการดาเนินงาน

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีการประเมินผู้เรียนในขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
1) การรับเข้าศึกษา
เนื่องจากเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีความร่วมมือกับสถาบันในประเทศฝรั่งเศส จึง ส่งผลให้มี
การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาเกี่ยวกับผลการสอบภาษาอังกฤษ และผ่านการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือมีผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติใน
ฐานข้อมูลที่กาหนด รายละเอียดดังนี้
แบบ 1.1
1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ระบบ
ควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรือตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00 และในระดับปริญญา
โทไม่ต่ากว่า 3.50
4. ผ่านการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) จานวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, SCOPUS
หรือ ISI จานวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ
5. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แบบ 2.1
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า โทรคมนาคม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรือตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00 และในระดับปริญญา
โทไม่ต่ากว่า 3.50
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4. ผ่านการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
จานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัย ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, SCOPUS หรือ ISI
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ
5. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากนั้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้างต้น ต้องดาเนินการรับสมัครผ่านระบบการสมัครนักศึกษาใหม่
ของบัณฑิตศึกษาทางเว็บไซต์ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ และผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มีประเด็นการพิจารณาที่สาคัญที่รองรับกับการคัดเลือกผู้สมัครที่สามารถได้รับ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกาหนด ได้แก่ คุณสมบัติพื้นฐานที่จาเป็นและสอดคล้องกับหลักสูตร ความรู้และทักษะที่
จาเป็น ความพร้อมและทัศนคติในการศึกษา บุคลิคภาพ ประสบการณ์และความสามารถในการทางานวิจัย
ตลอดจนทิศทางและเป้าหมายในการศึกษาของผู้เรียน เป็นต้น
2) การวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ ถูกกาหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่
ละภาคการศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้จากแต่ละรายวิชา มีการกาหนดวิธีการ
ประเมิน ผลการเรี ย นรู้ สั ดส่ ว นการให้ คะแนน ค่าถ่ว งน้าหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคล้ องและ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร OBE 3 (AUN.2.2)
3) การจบหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรได้กาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
ต้องมีคุณสมบั ติ ต ามที่กาหนไว้ใน มคอ.2 (AUN.1.1-04) หมวดที่ 5 ข้อที่ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ได้แก่
แบบ 1.1
- สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ผ่ า นเป็ น ที่ น่ า พอใจ ทั้ ง ข้ อ เขี ย นและปากเปล่ า ภายใน 4 ภาคการศึ ก ษา
นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าโดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
- กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกาหนด
- ผ่านการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง (ตามข้อกาหนดของ
Université de Lorraine)
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แบบ 2.1
- ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
- ได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- สอบวัดคุณสมบัติผ่านเป็นที่น่าพอใจ ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า ภายใน 4 ภาคการศึกษา
นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าโดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่ อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยบทความที่
นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
- กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกาหนด
- ผ่านการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง (ตามข้อกาหนดของ
Université de Lorraine)
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
การประเมินผลการเรียนรู้จะถูกกาหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน ซึ่งใน
แผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่ได้จากวิชา มีการกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้
คะแนน ค่าถ่วงน้าหนักคะแนนของการประเมินผล วิธีการและช่วงคะแนนตัดเกรด ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมดของหลักสูตรและรายวิชา ดังปรากฏใน OBE 3 (AUN.2.2) หมวดที่ 4 แผนการสอน
และการประเมินผล ซึ่งครอบคลุมแผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้สอนต้องส่งแก่ภาควิชา
ก่อนเปิดภาคเรียน และแจ้งผู้เรียนตั้งแต่คาบเรียนแรกของแต่ละวิชา
สาหรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจะแตกต่างกัน แต่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้ จึงส่งผลให้ต้องใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามทุกรายวิชา ผู้สอนจะคานึงถึง
ความถูกต้องในการประเมินผลเพื่อให้ สะท้อนผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และการวัดผลการศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดย
ผู้ ส อนต้ อ งใช้ ร ะบบ “ส่ ง เกรดออนไลน์ แ ละการประเมิ น การสอนอาจารย์ ” ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรจะกาหนดให้ ผู้สอนดาเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้
ตามที่ระบุในรายละเอียดของแต่ละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาจะระบุไว้
ในเอกสาร OBE 5 (AUN.5.3) ซึ่ ง ผู้ ส อนต้ อ งรวบรวมคะแนนเพื่ อ ท าการตั ด เกรดในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยระบบนี้นักศึกษาสามารถดู
ผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่งานทะเบียนการศึกษากาหนด และกาหนดให้ผู้เรียนทาการ
ประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาอีกด้วย เพื่อที่ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานวิชาการ จะได้นาผลการประเมิน
ไปพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทากิจกรรมการ
เรียนการสอนต่าง ๆ ในชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับบริบทของวิชา ดังระบุใน OBE 3 (AUN.2.2) เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมิน ผลโดยผู้ สอนจะมีการแจ้งผลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒ นาการเรี ยนรู้กลับใน
ช่วงเวลาที่กาหนดนอกจากนั้นหลักสูตรได้กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยผลของคะแนนและการประเมินที่ได้รับ ผู้สอนจะนามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถนาผลคะแนนการสอบที่ ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและทบทวนวิธีการเรียนหรือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนที่ผ่านมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5.5 Students have ready access to appeal procedure
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หลักสูตรมีระบบของการให้ความเป็นธรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยการให้ผู้เรียนสามารถดาเนินการ
ร้องเรียนหรือสอบถามในปัญหาและประเด็นที่ผู้เรียนสงสัยในการเรียนการสอน เช่น การวัดและประเมินผลการ
เรียน การให้คะแนน การมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งมีการระบุวิธีการดาเนินการ
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.2 (AUN.1.1-04) หมวดที่ 7 ข้อ 5 การอุทธรณ์ของนักศึกษาโดยผู้เรียนสามารถ
ดาเนินการยื่นคาร้อง ประเภท “การขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ”ด้วยคาร้องทั่วไป โดยภาควิชาได้มีตัวอย่างการ
กรอกคาร้องและสรุปการดาเนินการเกี่ยวกับคาร้องประเภทต่าง ๆ (AUN.5.5) รวมถึงการขอดูคะแนน / เปิด
ข้อสอบ ไว้ในแฟ้มเอกสารหน้าภาควิชาตรงเคาน์เตอร์หมายเลข 3 ซึ่งโดยปกติแล้วระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา
จะไม่เคยเกิดกรณีขอดูคะแนน/เปิดข้อสอบ
การประเมินตนเอง
5

การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5.1 AUN.1.1-04 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
AUN.2.2 OBE 3
AUN.5.2 AUN.2.2 OBE 3
AUN.5.3 AUN.5.3 OBE 5
AUN.5.4 AUN.2.2 OBE 3
AUN.5.5 AUN.1.1-04 มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
AUN.5.5 ตัวอย่างการกรอกคาร้องและสรุปการดาเนินการเกี่ยวกับคาร้องประเภทต่าง ๆ
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
ผลการดาเนินงาน

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research
and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตร เพื่อรองรับและตอบสนอง
ความต้ องการในการเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการบริ การวิ ช าการ โดยใช้ แผนระยะ 5 ปี (AUN.6.1-01)
ของคณะในการดาเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบด้วยสมรรถนะ
อัตรากาลัง ความต้องการในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซึ่งมีการกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร กาหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนาไปเป็นตัวบ่งชี้ของ
ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กาหนดไว้
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
ไฟฟ้ากาลังและควบคุม และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหัวหน้าหน่วยที่ทาหน้าที่ในการ
จัดตารางการเรียนการสอน และมีการประชุมเรื่องภาระงานสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยยึดหลักเกณฑ์การจัด
ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากหน่วยใดอาจารย์มีภาระสอนเกินจากที่
มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องมีการหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม ภาควิชาได้คานึงถึงภาระงาน
ของบุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย (AUN.6.2-01) โดยมีการประกาศรับสมัครและประกาศผล (AUN.6.2-02, 6.2-03) แต่มี
การปฏิเสธกันภายหลัง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงภาระงานโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการที่มีปัจจุบัน ของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) พบว่ามีจานวนเพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน ขณะที่ด้านการทางานวิจัยและบริการวิชาการ
พบว่ามีผลงานที่ได้ดาเนินการ และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจานวนมากและมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีบุคลากรสายวิชาการประจา 4 คน (AUN.6.2-04) จานวนอาจารย์แสดง
ดังตาราง AUN.6.1 ซึ่งปีการศึกษาปัจจุบันหลักสูตรมีจานวนนักศึกษา E-DEEE จานวน 3 คน อยู่ในหลักสูตร พ.ศ.
2557 จานวน 2 คน และหลักสูตร พ.ศ. 2563 จานวน 1 คน
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ตาราง AUN.6.1 จานวนอาจารย์จาแนกตามปีการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก (หน่วย : คน)
ปีการศึกษา 2560
ประเภท
ป.เอก
ช ญ N
N %
ศ.
1
1 1 100
รศ
1
1 1 100
ผศ.
1
1 1 100
รวม 3
3 3 100

ช
1
1
1
3

ปีการศึกษา 2561
ป.เอก
ญ N
N %
1 1 100
1 1 100
1 1 100
3 3 100

ช
1
1
1
3

ปีการศึกษา 2562
ป.เอก
ญ N
N %
1 1 100
1 1 100
1 1 100
3 3 100

ปีการศึกษา 2563
ป.เอก
ช ญ N
N %
2
2 100
1
1 100
1
1 1 100
4
4 4 100

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
บุคลากรสายวิชาการที่มีในปัจจุบันในภาพรวมของทุกหลักสูตร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรี) ยัง
ไม่เพียงพอต่อการจั ดการเรี ยนการสอน ส่ งผลให้ ภาควิชามีการประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่ (AUN.6.2-02)
ทดแทนในตาแหน่งที่ว่างอยู่ซึ่งการประกาศรับสมัครดังกล่าวสามารถพบได้ที่เมนู “ข่าวสมัครงาน” ของคณะ
www.fte.kmutnb.ac.th และ “รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ” ของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่งภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจะดาเนินการโดยใช้วิธีการเลือกสรรบุคคล ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุ คคลกาหนด โดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยบุคคลที่ได้รับ
คัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการได้ระบุไว้
(AUN.6.3-01) จากนั้นจัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดาเนินการรับสมัครตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอบวัด
คุณสมบัติโดยการสัมภาษณ์ ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ และประกาศผลการรับสมัคร ตลอดจนการทา
สัญญาจ้างและประเมินผลการทดลองการการปฏิบัติงานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งขั้นตอนการ
ดาเนินการทั้งหมดจะสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบที่โปร่งใส เป็นธรรม และเชื่อถือได้
อย่ า งไรก็ ต าม หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งาน (หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ) มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 3 คน จึงส่งผลให้จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเพียงพอ
ตารางที่ 6.2 การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร (AUN.6.3-02)
จานวนอาจารย์
ปีการศึกษา
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

3
3
3
3
4

จานวนอาจารย์ลาออก/
เกษียณในระหว่าง
ปีการศึกษา
ห น้ า | 37

จานวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง
ปีการศึกษา
-

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ปลายปีการศึกษา
3
3
3
3
4

หากภาควิชามีการบรรจุบุคลากรสายวิชาการใหม่ มหาวิทยาลัยจะกาหนดให้มีการผ่านการอบรมทางด้าน
สมรรถนะของการเป็นอาจารย์ผู้สอน และมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จานวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่
1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแรก ระยะที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ปี และระยะ
ที่ 3 การประเมินผลการบรรจุเป็นพนักงานประจาที่มีเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยรายละเอียดข้อมูลจะมีการชี้แจงให้บุคลากรสายวิชาการที่รับใหม่ได้รับทราบตั้งแต่เริ่มต้น
ปฏิบัติงาน
ขณะที่ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (AUN.6.3-03) ที่ มี ผ ลต่ อ การขึ้ น เงิ น เดื อ นของบุ ค ลากร
สายวิ ช าการ ซึ่ ง บุ ค ลากรสายวิ ช าการทุ ก คนจะถู ก ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเบื้ อ งต้ น จากหั ว หน้ า ภาควิ ช า
และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยกาหนด โดยที่จะให้ผู้มีอานาจตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตาแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประเมินปีละ
2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. ถึง มี.ค. ของทุกปี และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. ของทุกปี เพื่อนา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน ขณะที่การเลื่อนตาแหน่งใน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะอยู่ในรูปแบบการขอตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผศ. รศ. และ ศ. ตามลาดับ
(AUN.6.3-04)
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในแต่ล ะครั้งด้ว ยแบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยกาหนดซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน (AUN.6.3-03) ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริหารของแต่ละบุคคล
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย์
(M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสาเร็จของงาน (U) การทางานเป็นทีม (T) จิตสานึกองค์กร (N) และการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (B)
3) ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชาได้มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สมรรถนะของตนเอง พัฒ นาการเรี ย นการสอน การทาวิจัย และการให้ บริการวิชาการ ตลอดจนพัฒ นาการ
ดาเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ตารางที่ 6.5 สรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ (AUN.6.5)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี

2 ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์

3 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

4 รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์

หัวข้อ/เรื่อง
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็น
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็น
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
International Conference on Power,
Energy and Innovation (ICPEI 2020) และ
นาเสนอผลงานวิชาการ จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1.Hamiltonian Control Law Based on
Lyapunov-Energy Function for FourPhase Parallel Fuel Cell Boost
Converter
2. Comparative Study of Model-Based
Control of Energy/ Current Cascade
Control for a Multiphase Interleaved
Fuel Cell Boost Converter
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็น
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
-

วันเวลา / สถานที่อบรม
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 14-16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแคนทารี
ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี

-

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการเกณฑ์การคัดเลือก
และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่
ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
สมควรได้รั บ การยกย่ องสรรเสริ ญ เพื่อเป็ นขวัญและกาลั งใจในการปฏิบัติงานต่อไป ปี การศึกษา 2563 ไม่มี
บุคลากรของภาควิชาได้รับรางวัลดังกล่าว
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สาหรับบุคลากรที่ทางานวิจัยและมีการนาเสนอหรือตีพิมพ์เผยเพื่อการแพร่ผลงานวิจัย ทางส่วนงานมีการ
ให้การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณให้แก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยใช้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้มีการกาหนดหลักเณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ใน
ส่ ว นของภาควิช าครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ามีการสนั บสนุนเป็นทุนอุดหนุนเพื่อการไปนาเสนอผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-03)
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการทางานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณค่าเพื่อนาไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการนาไปบูรณาการกับ
การเรี ย นการสอน บู ร ณากับ การให้ บ ริ การวิช าการ และทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม ตลอดจนนาไปใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ปีการศึกษา 2563 บุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมี การตี พิม พ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติรวม 32 เรื่อง (AUN.6.7)
ตารางที่ 6.6 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ประเภทการเผยแพร่
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
2
4
15
20
31
32

รวมทั้งหมด
2
4
15
20
31
32

จานวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่ต่อบุคลากรสายวิชาการ
0.4
0.8
3
6.67
0.93
1.28

การประเมินตนเอง
6
6.1

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
Academic staff planning (considering succession,
promotion, re-deployment, termination, and retirement)
is carried out to fulfil the needs for education, research
and service
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7


6
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.6-1
AUN.6-2

AUN.6-3

AUN.6-4
AUN.6-6

AUN.6.7

AUN.6-1-01 แผนพัฒนาบุคลากร
AUN.6.2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เรื่อง รับสมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย
AUN.6.2-03 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.6.2-04 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2563
AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.6.3-01 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
AUN.6.3-02 แบบฟอร์มการประเมินการทางานของสายวิชาการ
AUN.6.3-03 แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
AUN.6.3-02 แบบฟอร์มการประเมินการทางานของสายวิชาการ
AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
AUN.6.6-02 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
AUN.6.6-03 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
AUN.6.7 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2563
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
ผลการดาเนินงาน

7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student services) is
carried out to fulfil the needs for education, research and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งบุคลากรทุกคนของภาควิชาจะทาหน้าที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาได้ยึดหลักแผนพัฒนา
บุคลากรของทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ในการดาเนินงาน ซึ่งอยู่ในแผนฉบับเดียวกับ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของ
บุคลากรโดยยึดหลักตามวิสัยทัศน์ของงานบุคลากรที่ว่า “พัฒนาคน ส่งเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล”
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทาโดยกาหนดตามความคาดหวังด้านสมรรถนะของบุคลากรที่ส่วน
งานต้องการ จากนั้นกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กาหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล
วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนาไปเป็นตัวบ่งชี้ของความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กาหนดไว้
นอกจากนั้ น แผนพัฒ นาบุ คลากรสายสนับ สนุนประกอบด้วยอัตรากาลัง ความต้องการในการอบรม/พัฒนา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคคล เช่นเดียวกับแผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ
ภาควิชาจัดอัตรากาลังที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและ
บุคลากรสายวิชาการ ดังตาราง AUN.7-1 และ AUN.7-2
ตาราง AUN.7-1 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สายงาน
บุคลากรห้องปฏิบัติการ
บุคลากรสารสนเทศ
บุคลากรสายบริหารจัดการ
บุคลากรสายบริการนักศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด

ปีการศึกษา 2559
ตรี
โท

1
1
4
6

1
1
2
8

ปีการศึกษา 2559
ตรี
โท

2
1
2
5

2
1
3
8

*เกษียณอายุ 1 คน
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ปีการศึกษา 2560
ตรี
โท

2
1
3

2
1
3
6

ปีการศึกษา 2561
ตรี
โท

2
1
4

1
2
2
6

ปีการศึกษา 2563
ตรี
โท

1*
1
2

1
2
3
5

ตารางAUN.7-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

หน้าที่

สถานที่ติดต่อ

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาโท

สานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 4
สานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 1

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

ปริญญาโท

ดูแลนักศึกษาปริญญาโทและ
เอก งานหลักสูตร งานวิจัย
งานพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์ เบิก
จ่ายเงินโปรเจค ยืม-คืน
อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน
งานวิชาการปริญญาตรี งาน
การเงิน

พนักงานพิเศษ
4 นางสาวกิดากานต์ กลิ่นเมธี

นักวิชาการศึกษา

สานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 2

5 นายชินภัสร์ กานุวงษ์

นักวิชาการพัสดุ

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

2 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร

3 นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

ปริญญาโท

สานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 3

ตึก 44 ห้อง 402
สโตร์หน่วย
อิเล็กทรอนิกส์

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
แต่ละครั้งที่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าต้องการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเก่าที่
ลาออกหรื อเกษี ย ณอายุ ซึ่งจะมีการกาหนดคุณสมบัติ ข องผู้ ส มัค รและภาระงานที่ต้ องการอย่ างชัด เจนตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด การประกาศรั บสมั ครสามารถพบได้ ที่ เ มนู “ข่ าวสมั ค รงาน” ของคณะ
www.fte.kmutnb.ac.th และกองบริ หารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่งจะมีการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือกบุคคลอีกครั้ งหนึ่ง สาหรับปีการศึกษา 2563
ภาควิชายังไม่ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุทดแทนเจ้าหน้าที่ที่เกษียณ
เมื่อได้รับบุคลากรใหม่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าภาควิชาจะมีการมอบหมายงานแก่บุคลากรสายสนับสนุนตาม
ภาระงานที่ได้ประกาศรับสมัครและเกลี่ยภาระงานตามความสามารถ โดยหากเป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่ประจาอยู่
สโตร์ของแต่ละหน่วย บุคลากรใหม่จะได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องจากหัวหน้าหน่วยอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-01)
ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-02)
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในข้อ AUN.7.3 จะมีผลต่อการเลื่อนตาแหน่งและการขึ้นเงิน เดือน
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะถูก
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ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหัวหน้าภาควิชา และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทาง
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยที่จะให้ผู้มีอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตาแหน่งหรือการขึ้น
เงินเดือน
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตาแหน่งจะมีการกาหนดเพื่อให้พัฒนา หรือ
ปรับปรุงผู้ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานให้ทางานอย่างมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประเมินโดยใช้หลักการและ
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย กาหนด กรณีพ นักงานมหาวิทยาลัยใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย์
(M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสาเร็จของงาน (U) การทางานเป็นทีม (T) จิตสานึกองค์กร (N) และการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (B)
กรณี พ นั ก งานพิ เ ศษใช้ แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการของพนั ก งานพิ เ ศษ ซึ่ ง มี
องค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่
1) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรท่านใดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง และทาง
ภาควิชาได้มีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว แต่ผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไม่ดีขึ้น
ทางภาควิชาอาจจะพิจารณาให้ออกจากงานโดยถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของทางคณะกรรมการกาหนด โดยคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึงการรักษาวินัย
และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และ AUN.7.3-03)
นอกจากนั้ น ภาควิ ช าได้ ส อบถามความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของนั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2563
(AUN.9.1) มีนักศึกษาของหลักสูตรตอบความพึงพอใจ 1 คน ด้านการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวชีวิต ข้อ
3.4 เจ้าหน้าที่ภาควิชาให้คาแนะนาและช่วยเหลือพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรได้ใช้กระบวนการของคณะที่มีการสารวจความต้องการใน
การอบรมของสายสนับสนุนว่าต้องการพัฒนาตนเองทางด้านใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ที่หน่วยงานอื่นส่ง
เรื่องผ่านทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเข้า
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อบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในภาระหน้าที่ของแต่ละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหน้าภาควิชาพิจารณา
เห็นสมควรให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา เพื่อที่บุคลากรจะได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและนา
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปีการศึกษา 2563 บุคลากรทุกคนของภาควิชาได้ เข้ารับการอบรม โดยแต่ละการอบรมจะเป็นเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องทาอยู่เป็นประจา เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองและ
นาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (AUN.7-4)
ตาราง AUN.7-4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด

2
3

นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง
นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร

พนักงานพิเศษ
1 นางสาวกิดากานต์ กลิ่นเมธี

2

นายชินภัสร์ กานุวงษ์

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม

วันเวลา / สถานที่อบรม

เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์ AUN QA
Overview (Version 4.0) รุ่น 1
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็น
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็น
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 –
16.30 น. (อบรมออนไลน์)
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม
The Palayana HuaHin จังหวัด
เพชรบุรี

เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์ AUN QA
Overview (Version 4.0) รุ่น 1
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็น
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็น
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 –
16.30 น. (อบรมออนไลน์)
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม
The Palayana HuaHin จังหวัด
เพชรบุรี

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม
The Palayana HuaHin จังหวัด
เพชรบุรี

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม
The Palayana HuaHin จังหวัด
เพชรบุรี

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่ กาหนดไว้ (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
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แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
ปีการศึกษา 2563 ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน เป็นเจ้าหน้าที่ของภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า ได้แก่ นางศิริรักษ์ สุขสุด

การประเมินตนเอง
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.7.1 AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
AUN.7-2 AUN.7.2-01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.7.2-02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ
AUN.7-3 AUN.7.3-01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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AUN.7.3-02 แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.7.3-03 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาและระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
AUN.7-4 AUN.7.4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7-5 AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
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AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
ผลการดาเนินงาน

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date
หลักสูตรได้มีการกาหนดจานวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาตามที่
ระบุไว้ใน มคอ. 2 (AUN.1.1-01) หมวดที่ 3 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี
และบัณฑิตวิทยาลัยจะทาหน้าที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยประชาสัมพันธ์ระเบียบการรับสมัคร และรับสมัคร
ผ่ านทาง http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx ซึ่งผู้ ส นใจเข้าศึกษาต่อสามารถ
ตรวจสอบข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับทราบข้อมูล
และข่าวสารที่ประกาศและที่มีการประชาสัมพันธ์สาหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมและมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
และตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
ระเบียบการรับสมัคร
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ตาราง AUN.8-1 ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตร
ปีการศึกษา จานวนผู้สมัคร จานวนที่ประกาศรับ
2559
2
5
2560
5
2561
5
2562
5
2563
1
5

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
2
1

จานวนที่ลงทะเบียน
2
1

ตาราง AUN.8-2 จานวนนักศึกษาทั้งหมดจาแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
นักศึกษา
ปีการศึกษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ตกค้าง (ปี 4)
1
2
1
2
1
2
1
2
2559
2
2
2560
2
2
2561
2
2
2562
2
2
2563
1
1
2
2

รวม
1
2
2
2
2
3

2
2
2
2
2
3

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลั งงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้กาหนด
กฏเกณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการรับสมัครตามที่ถูกระบุในเอกสารหลักสูตร มคอ.2 เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาต่อ (AUN.1.1-04) ดังนี้
แบบ 1.1
1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ระบบ
ควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรือตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00 และในระดับปริญญา
โทไม่ต่ากว่า 3.50
4. ผ่านการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) จานวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, SCOPUS
หรือ ISI จานวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ
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5. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แบบ 2.1
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า โทรคมนาคม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรือตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00 และในระดับปริญญา
โทไม่ต่ากว่า 3.50
4. ผ่านการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
จานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัย ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, SCOPUS หรือ ISI
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ
5. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยบั ณฑิตวิทยาลั ย จะจั ดทาระเบี ยบการรับสมัครบนเว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษาดาเนินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ และจัดสอบวัดคุณสมบัติ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการสอบ
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร
และที่กาหนดโดยคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งมาจากมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ เกี่ย วข้อง โดยข้อมูล และรายละเอียดในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจะมีการเผยแพร่ สู่
สาธารณะทุกช่องทางและตามความเหมาะสม
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload
หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผู้เรียนผ่าน
ทางระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp และทาง
เว็บไซต์ของภาควิชาตลอดจนการติดตามการดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ผ่านทาง e-mail โดยหลักสูตรนี้จะแตกต่าง
จากหลักสูตรอื่น ๆ ของภาควิชาที่อาจารย์ที่คอยดูแลนักศึกษาจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อาจารย์ที่
ปรึกษาฝั่งไทยในตารางข้อ 8.4)
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
หลั ก สู ต ร ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท าวิ จั ย กั บ ผู้ เ ชี่ ย ว ชาญต่ า งประเทศ โ ดยปี ก ารศึ ก ษา 256 3
นักศึกษา 3 คน ได้ร่วมทาวิจัยกับ LEMTA lab. ของ Universite de Lorraine ช่วงปีการศึกษานี้ ศ.ดร.เมธีพ จน์
พัฒนศักดิ์ ได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่ได้เดินทางเพราะสถานการณ์ Covid-19
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อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสยังได้เชิญ ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ ให้ไปร่วมทาวิจัยเป็นเวลา 2-3 เดือน แต่อาจารย์กาลัง
รอดูสถานการณ์อยู่ โดยนักศึกษาแต่ละคนได้ร่วมปรึกษากับอาจารย์ที่ฝรั่งเศส ดังนี้
ชื่อ
นายทรงกลด ศรีปรางค์

รหัส
อาจารย์ที่ปรึกษาฝั่งไทย
5902026960014 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ 5902026960022 ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
นายบุรินทร์ ยอดวงศ์
6302026960018 ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาฝั่งฝรั่งเศส
Prof. Noureddine TAKORABET
Prof. Babak Nahid-Mobarakeh
Prof. Sophie Didierjean
Dr. Jean-Philppe Martin
Prof. Melika Hinaje
Dr. Damien Guilbert

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสาคัญในความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาด้วยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาด้วยการ
บริการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทาการรักษาและจ่ายยา
เบื้ องต้นที่มีแพทย์ ประจ าทาหน้ าที่ตรวจสุ ขภาพในแต่ละวัน ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลั ยสามารถ
ตรวจสอบแพทย์เวรเข้าตรวจได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html สาหรับห้องน้าและบริเวณ
ที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ ด้วยพนักงานทาความสะอาดของแต่ล ะ
อาคาร และมีการทาประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิต อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
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นอกจากนั้นภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องทาวิจัย และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาของหลักสูตรโดยคานึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการทาวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร
การประเมินตนเอง
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and
Support)
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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.8.1,
AUN.8.2

AUN.1.1-04 มคอ.2 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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AUN.9 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
ผลการดาเนินงาน

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
หลั กสู ตรปรั ช ญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้าและพลั งงาน (หลั กสู ตรภาษาอังกฤษ) ได้ ใช้
ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งประลองและปฏิ บั ติ ก ารที่ ทั น สมั ย มี อุ ป กรณ์ ที่ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและการทาวิจัย
ที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (Thai-Franch Innovation Institute) หรืออาคาร 43 ซึ่งมี ศูนย์วิจัย
พลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC) เป็นแกนกลางหลักในการเรียนรู้และการทา
วิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรซึ่งรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการเรีย นการสอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยนักศึกษาปริญญาเอกของหลักสูตรได้
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ (AUN.9.1) เกี่ยวกับห้องเรียนและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนและการวิจัย
และห้องโปรเจคอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางที่นักศึกษาของหลักสูตรสามารถไปค้นคว้าหนังสือ ตารา และวารสาร ใช้งาน
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และใช้งานห้องรวมเพื่อการติวหรือทางานเป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถจองห้องออนไลน์ได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th โดยภาคการศึกษาปกติเปิดให้บริการในวันจันทร์-วัน
ศุกร์เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ขณะที่ภาคฤดูร้อนเปิดให้บริการในวันจันทร์-วัน
ศุกร์เวลา 08.00-16.00 น. นอกจากนั้น เว็บไซต์ของหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งค้นคว้าให้นักศึกษา
สืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้จ าก เมนู Online Database ฐานข้อมูล อาทิเช่น Elsevier e-Books
Collection, ACM Digital Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เป็นต้น และมีเมนูสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับ
เต็ม TDC ซึ่งจะเข้าเว็บไซต์ http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่อสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจัยของอาจารย์ที่รวบรวมมาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยความพึงพอใจต่อการให้บริการเกี่ยวกับ
หนังสือ/ตารา แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอยู่ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 (AUN.9.1)
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC) เป็นศูนย์วิจัยระดับแนวหน้า
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย
เป็ น จ านวนมากและบุ คลากรซึ่งทาหน้าที่ช่วยสนับสนุนการดาเนินการวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส โดยความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและ
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนและการวิจัยอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 (SD 0.000)

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้สายด้วยการติดตั้งให้ครอบคลุมทุกส่วน
ของมหาวิทยาลัยผ่าน Wireless network connection ชื่อ @KMUTNB-WIFI by AIS ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้า
ใช้ ง านด้ ว ยชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่ า นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ไว้ ตั้ ง แต่ เ ข้ า ศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต าม ภาควิ ช าได้ ติ ด ตั้ ง
อิน เตอร์ เน็ ตไร้ ส ายเพิ่ มเติ มให้ ครอบคลุ มทุ กชั้นที่ มี การจัด การเรียนการสอนให้ แก่ นัก ศึก ษาในหลั กสู ต รผ่ า น
Wireless network connection ชื่อ TE-Wifi, TE-Staff เพิ่มเติม 14 จุด โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ การ
ให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) ขณะที่ความพึง
พอใจของนั กศึกษาต่อความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
สนับสนุนการเรียนและการวิจัยของคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชาอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00)
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะและภาควิชาได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ปีการศึกษา 2563 ไม่มีการปรับปรุงอะไรเป็นพิเศษ มีเพียงแต่ การ
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บารุงรักษา และทาความสะอาดให้น่าใช้อยู่เสมอ สาหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้มีบริการ
ตรวจสุขภาพประจาปีฟรีให้แก่นักศึกษาที่แจ้งความจานง ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทาการรักษาและจ่ายยา
เบื้ อ งต้ น มี แ พทย์ เ วรเข้ า ตรวจในแต่ ล ะวั น www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html ยิ่ งไปกว่ านั้ น
มหาวิทยาลัยได้ทาประกันอุบัติเหตุ ให้แก่นั กศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุ จนได้รับบาดเจ็ บและ
เสียชีวิตซึ่งนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
ห้องน้าและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงานทาความ
สะอาดที่คณะได้ว่าจ้างไว้และประจาอยู่ในแต่ละอาคาร ส่วนระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 44 อาทิเช่น
กล้องวงจรปิด บันไดฉุกเฉิน ระบบแจ้งไฟไหม้ ระบบสปริงเกอร์ และถังดับเพลิง เป็นต้น ขณะทีอ่ าคาร 52 มีระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่น ตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด (Fire hose Rack) กล้องวงจรปิด และ
บันไดขึ้นลง 3 ด้านที่สามารถใช้เป็นทางฉุกเฉินได้ เป็นต้น นอกจากนั้น อาคารของคณะได้ถูกออกแบบให้มีทาง
ลาดบริเวณทางขึ้นด้านหน้าอาคาร 44 และทางขึ้นด้านข้างของอาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้มีความต้องการพิเศษในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของคณะ

โดยนักศึกษาปริญญาเอกได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ (AUN.9.1) ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของด้านนี้อยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.50 (0.577)
การประเมินตนเอง
9
9.1
9.2
9.3
9.4

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

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

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

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

and updated to support education and research
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9
9.5

สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
The standards for environment, health and safety; and access
for people with special needs are defined and implemented
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7



รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.9.1 ถึง AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรใน
AUN.9.5
ภาพรวม ปีการศึกษา 2563
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AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
ผลการดาเนินงาน

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้ถูกออกแบบและพัฒนาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้หลักสูตรสะท้อนการเป็นบัณฑิต “คิด
เป็น ทาเป็น ถ่ายทอดเป็น” ตามอัตลักษณ์ของภาควิชาและสอดคล้ องกับคณะที่ต้องการผลิตครูช่าง (อาจารย์ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ) จึ ง ส่ ง ผลให้ ห ลั ก สู ต รสามารถสร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ครู ที่ ส ามารถถ่ า ยทอดและเข้ า ใจทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงานเพื่อสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ หรือนักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
ได้ โดยการจั ดการเรี ยนการสอนและออกแบบหลั กสู ตรได้มีการสอบถามจากอาจารย์ฝรั่งเศสที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง อีกทั้งหลักสูตรได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (AUN.1.3-02)
ร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่
1) ผศ.ดร.ปวีนา ประไพนัยนา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ดร.ยศพล
รัฐอมฤต
วิศวกรระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) ดร.ยศศิริ
อาริยะกุล
ผู้จัดการด้านการศึกษาและมาตรฐานฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จากัด
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
อาจารย์ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกาหนดสมรรถนะที่ต้องการของหลักสูตร ทัก ษะความรู้ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของหลักสูตร
เป็ น บั ณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติตามที่ห ลั กสู ตรคาดหวัง นอกจากนั้น หลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ได้ถูกปรับปรุงเป็นฉบับ
พ.ศ. 2563 เมื่อครบกาหนดการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นอกจากนั้น
ภาควิชาได้พยายามกากับการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่
7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน และ OBE 7 (AUN.10.2)

ห น้ า | 57

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลักสูตรมีการกาหนดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ใน
เอกสารหลักสูตร มคอ.2 (AUN.1.1-04) และมีการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคการศึกษา ซึ่งผู้สอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร OBE
3 (AUN.2.2) และหลักจากสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้
ในเอกสาร OBE 5 (AUN.5.3)
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับสูงจึงมีการมุ่งเน้นการทาวิจัยผู้สอนได้มีการสอดแทรก
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแง่แนวคิดการทางานวิจัย วิธีการทาวิจัย และกระบวนการ
ในการทาวิจัย เข้าไปในทุกรายวิชารายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของการบูรณาการความรู้เข้าไปภายใน
เนื้อหารายวิชา การยกตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ
ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนของหลักสูตรได้มีประสบการณ์จ ริงในการค้นคว้าวิจัยกับผู้ เชี่ยวชาญของ
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีการตีพิมพ์เผยแพร่ตลอดการเรียนในหลักสูตร
ชื่อ
นายทรงกลด ศรีปรางค์

รหัส
อาจารย์ที่ปรึกษาฝั่งไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาฝั่งฝรั่งเศส
5902026960014 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง Prof. Noureddine TAKORABET
Prof. Babak Nahid-Mobarakeh
นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ 5902026960022 ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ Prof. Sophie Didierjean
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี Dr. Jean-Philppe Martin
นายบุรินทร์ ยอดวงศ์
6302026960018 ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ Prof. Melika Hinaje
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี Dr. Damien Guilbert
10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ปีการศึกษา 2563 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
คือ 4.38 (AUN.9.1) แสดงว่าความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประกอบด้วย
1) ห้องเรียน และอุปกรณ์สนับสนุนมีความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)
2) ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนและการวิจัย เพียงพอ และทันสมัย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00)
3) ห้องโปรเจคมีความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)
4) ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)
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5) การจัดสรรงบประมาณในการทาโครงงานหรืองานวิจัยมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)
6) หนังสือ/ตารา/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีจานวนเพียงพอ
ทันสมัย เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)
อย่างไรก็ตาม แบบสอบถามนี้ยังครอบคลุมด้านสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นั กศึกษา (ค่าเฉลี่ ย 4.50) ด้านการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา (ค่าเฉลี่ ย 4.63) ด้านการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (ค่าลี่ย 3.88) และด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.75) ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกด้าน คือ 4.54 SD
0.508 แสดงว่าความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชาร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และมีการนาเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ใน
ระดับภาควิชา ระดับส่วนงานโดยการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา เพื่อพิจารณาข้อมูลและแนวทาง
ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือสมัยใหม่ การปรับปรุงพื้นที่การ
ให้บริการต่างๆ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น และมีการกาหนดให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ภาควิชาที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและนาไปพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลและตอบสนองให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการดาเนินการเป็นประจาทุกปีการศึกษา ภาควิชารับฟังผลการป้อนกลับข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร เช่น การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ (AUN.9.1)
การประเมินตนเอง
10

การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to
curriculum design and development
10.2 The curriculum design and development process is
established and subjected to evaluation and enhancement
10.3 The teaching and learning processes and student assessment
are continuously reviewed and evaluated to ensure their
relevance and alignment
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
10.5 Quality of support services and facilities (at the library,
laboratory, IT facility and student services) is subjected to
evaluation and enhancement
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and
subjected to evaluation and enhancement
Overall
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








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

AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
AUN.10.2 OBE 7
AUN.2.2 OBE 3
AUN.5.3 OBE 5
AUN.2.2 OBE 3
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2563
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AUN.11 ผลผลิต (Output)
ผลการดาเนินงาน

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่เปิด
หลักสูตรมา มีนักศึกษาในหลักสูตร พ.ศ. 2557 จานวน 2 คน และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จานวน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน ณ ปัจจุบันยังไม่มีคนใดตกออกหรือลาออกกลางคัน
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา
2563 ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา
2563 ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) ได้กาหนดให้นักศึกษาพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาพลังงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา 3 คน อยู่ในช่วงค้นคว้าวิจัย
และทาวิทยานิพนธ์ ซึง่ ได้เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยที่ Université de Lorraine ณ ประเทศฝรั่งเศส
นายทรงกลด ศรีปรางค์ ทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง การควบคุมแบบไม่เชิงเส้นประสิทธิภาพสูงสาหรับมอเตอร์
ซิงโครนัสรีลักซ์แตนซ์ชนิดแม่เหล็กถาวรช่วย ซึ่งควบคุมชี้แนะและให้คาปรึกษาในการทาวิจัยโดยมี ศ.ดร.ปฏิพัทธ์
ทวนทอง เป็นที่ปรึกษาหลัก ควบคู่กับศาสตราจารย์ของ Université de Lorraine ได้แก่ Prof. Noureddine
TAKORABET และ Prof. Babak NAHID-MOBARAKEH
นางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ ทาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิง และตัวเก็บกักพลังงานใน
ระบบกริดไฟฟ้า ซึ่งมี ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ Dr. Jean-Philippe MARTIN และ Prof.
Sophie DIDIERJEAN เป็นอาจารย์ที่คอยให้คาปรึกษา ควบคุม และชี้แนะในการทาวิจัย โดยอาจารย์แต่ละท่านจะ
มีการติดตามนักศึกษาเป็นระยะด้วยการกาหนดเป้าหมายหรือการมอบหมายงานแล้วจะมีการติดตามผลภายหลัง
อีกครั้งหนึ่ง
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นายบุรินทร์ ยอดวงศ์ ทาวิจัยเกี่ยวกับระบบวงจรแปลงผันสาหรับ Electrolyzer ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ของไทย คือ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี และ ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ ขณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาของฝรั่งเศา คือ
Prof. Melika Hinaje และ Dr. Damien Guilbert ซึ่งอาจารย์ทุกคนจะคอยให้คาปรึกษา ควบคุม และชี้แนะใน
การทาวิจัย โดยอาจารย์แต่ละท่านจะมีการติดตามนักศึกษาเป็นระยะด้วยการกาหนดเป้าหมายหรือการมอบหมาย
งานแล้วจะมีการติดตามผลภายหลังอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีการศึกษา 2563 นักศึกษาทั้ง 3 คน ได้มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้
ผลงานวิจัยของนายทรงกลด ศรีปรางค์
S. Sriprang, B. Nahid-Mobarakeh, N.Takorabet, et al. “Design and control of permanent
magnet assisted synchronous reluctance motor with copper loss minimization using
MTPA,” Journal of Electrical Engineering, 2020, 71(1), pp. 11–19.
ผลงานวิจัยของนางสาวอภิญญา เสียงเสนาะ
A. Siangsanoh, M. Bahrami, W. Kaewmanee, R. Gavagsaz-Ghoachani, M. Phattanasak, J.P.
Martin, B. Nahid-Mobarakeh,M. Weber, S. Pierfederici, G. Maranzana, S. Didierjean,
“Series hybrid Fuel cell/Supercapacitor Power source,” Mathematics and Computers in
Simulation, vol. 184, June 2021, pp. 21-40.

1.

2.

3.

4.

ผลงานวิจัยของนายบุรินทร์ ยอดวงศ์
B. Yodwong, D. Guilbert, M. Hinaje, M. Phattanasak, W. Kaewmanee, G. Vitale, “Proton
Exchange Membrane Electrolyzer Emulator for Power Electronics Testing Applications,”
Processes 2021, vol. 9, no. 3, pp. 1-25.
B. Yodwong, D. Guilbert, W. Kaewmanee, M. Phattanasak, M. Hinaje and G. Vitale,
“Faraday’s Efficiency Modeling of a Proton Exchange Membrane Electrolyzer Based on
Experimental Data,” Energies 2020, vol. 13, no. 18, 2020, pp.1-14.
B. Yodwong, D.Guilbert, W. Kaewmanee, M. Phattanasak, M. Hinaje and G. Vitale, “ACDC Converters for Electrolyzer Applications: State of the Art and Future Challenges,”
Electronics 2020, vol. 9, no. 6, pp. 1-31.
B. Yodwong, D.Guilbert, W. Kaewmanee, M. Phattanasak, M. Hinaje and G. Vitale,
“Proton Exchange Membrane Electrolyzer Modeling for Power Electronics Control: A
Short Review,” C 2020, vol. 6, no. 2, pp. 1-20.
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา
และความพึงพอใจในการจัดการหลักสูตร (AUN.9.1) โดยในภาพรวมของความพึงพอใจในการจัดการหลักสูตรอยู่
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.67 โดยหลักสูตรมีการนาผลการประเมินความพึ งพอในในด้านต่าง ๆ มาปรับปรุง
และพัฒนา ได้แก่ การปรังปรุงหลักสูตรในรอบทุก ๆ 5 ปี การพัฒนาวิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการกาหนดทิศทางของงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมี ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
การประเมินตนเอง
11

ผลผลิต (Output)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.11.5

AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2563
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