สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 2558

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2563
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

(รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล)
ประธานหลักสูตร
ก

คำนำ
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ต อเนื ่ องโดยมี ว ั ตถุ ประสงค เพื ่ อวัดและประเมิน คุ ณภาพการศึ กษาของสถาบั นการศึ กษาในประเทศไทย
ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ที่ไดกําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา 3
ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ดังนั้นภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และใช
เกณฑ ป ระเมิ น ในระดั บ หลั ก สู ต รของASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) โดย
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับนี้ไดแสดงผลการประเมินตามเกณฑของ AUN-QA ที่มุงเนนการ
จัดการเรียนการสอนที่พิจารณาExpected Learning Outcome (ELO) เปนสำคัญโดยมีเกณฑการประเมิน
เปนแบบ 7 ระดับ ซึ่งผลการประเมินที่ไดสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถใชเผยแพรใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียรับทราบ
และใชเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของชาติตอไป

รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
ประธานหลักสูตร
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บทสรุปผูบริหาร
คณะกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดประเมินคุณภาพของหลักสูตรตาม
แนวทางคุ ณภาพ 2 ส ว น ได แก ส ว นที ่ 1 องค ป ระกอบที ่ 1 การกำกับ มาตรฐานมีตัวบงชี้ 1 ตัว บงชี้ คือ
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสวนที่ 2 องคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบดวย
เกณฑ 11 เกณฑ (AUN.1- AUN.11) สรุปผลการประเมินไดดังนี้
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผลการดำเนินการ
ผาน ไมผาน

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

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัตขิ องอาจารยประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจำ
คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี)
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสำเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป
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*หลักสูตรอยูระหวางการดำเนินการปรับปรุง ซึ่งจะเริ่มใชในปการศึกษา 2565

การดำเนินการตามองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานซึ่งเปนการดำเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดำเนินการไดตามเกณฑการประเมินครบทุกขอ
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
( ) ไมผาน
() ผาน

ง

องคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
เกณฑ
AUN.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิง่ อำนวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
AUN.10การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11ผลผลิต (Output)
ภาพรวม

จ

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
สาขาวิชา
:
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
Master of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering Education
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา)
Master of Science in Technical Education (Electrical Engineering Education)
M.S. Tech. Ed. (Electrical Engineering Education)

2. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
( ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กำหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3. รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรปจจุบัน
1. รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล
3. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท
4. ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนสวนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เดิมมีฐานะเปนแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2512
ภายใตชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และตอมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
ไดยกฐานะขึ้นเปน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในป
พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2517 จึงไดยกฐานะเปนสวนงานระดับคณะโดยใชชื่อวา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร ในระหวางป พ.ศ. 2512–2517 เปนชวงระยะเวลาที่คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม ไดรับการกอตั้งขึ้น โดยความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
เพื่อผลิตครูชางในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา โครงการความ
ชวยเหลือดังกลาวไดเนนทางดานการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญ
ตลอดจนทุนการศึกษา ฝกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุนที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2512 ซึ่งเปน

-2หลักสูตร ค.อ.บ. แหงแรกในประเทศไทย และตอมาในระหวางป พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันไดขยาย
โครงการความชวยเหลือแกคณะเพิ่มขึ้น ดวยการชวยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา อีกดวย
ปจจุบันคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปนสวนของสำนักงานคณบดี
ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนจำนวน 6 ภาควิชา
ไดแก ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรโยธา ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา
ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ นั้น
คณะไดเปดสอนหลักสูตรตางๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และ
ยังไดจัดการเรียนการสอนตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกดวย
สำหรับภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ไดกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2512 ที่เรียกวา แผนกวิธีไฟฟา ตอมาในป พ.ศ. 2514
มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จึงไดสังกัดในคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม และดวยความชวยเหลือจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา จึงเปน
ภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ใหปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เพื่อผลิตครูชาง
ที่เนนการสอนทางทฤษฎีที่เรียกวา ครูทฤษฎีไฟฟา (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปจจุบนั นี้
ปรัชญา : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว คือ “พัฒนาคน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
ปณิธาน : มุงผลิตบัณฑิตให เปนผูที่มีความรู ความสามารถทางการศึ กษา วิทยาศาสตร วิศวกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถายทอด การบริหารจัดการ การใช การสรางและพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนผูที่รูจริง ทำไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม มุงพัฒนางานดานการศึกษา
วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อรับใชสังคม
วิสัยทัศน : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรคงานวิจัย
ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคำปรึกษา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนา
4. ทำนุบำรุง อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย
วัตถุประสงค :
1. ผลิตครูชางอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติการที่มีความพรอมทาง
ดานการเรียนการสอนและการจัดการดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี

-32. ผลิตนักเทคโนโลยีทางดานเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผูบริหารอาชีวศึกษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาดานการ
อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม ใหเปนผูนำในดานความคิด การคนควาและวิจัย
3. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด านการศึ กษา เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม และงานธุรกิจดานชาง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต
4. บริ การทางวิ ช าการด า นวิ ช าประยุ กตต า งๆ ไดแก การพัฒ นาหลั กสู ตร การบริห ารการศึ ก ษา
การจัดการเรียนการสอน และชางอุตสาหกรรมใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เปดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และใหแก
ชุมชนตามความตองการของทองถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ที่มุงเนน
การปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมแกนักศึกษาใหเปนพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ : บัณฑิตที่คิดเปน ทำเปน ถายทอดเปน
เอกลักษณ : ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม
5. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการทำวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีทางดาน
วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
5.2 ความสำคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ใหความสำคัญกับการพัฒนาคน
และการศึกษา เพื่อมุงสูสังคมแหงการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความลึกซึ้งในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา ที่สามารถสรางองคความรูในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การศึกษาดานเทคโนโลยีซึ่งเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ จะมีสวนสำคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรูและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ
5.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ใหมีความรู ความสามารถ ในดานตาง ๆ ดังนี้
1) การถายทอดองคความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาในกลุมตาง ๆ
2) วิเคราะหและออกแบบเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟาในกลุมตางๆ
3) ทำวิจัยและพัฒนาองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟา ที่สามารถนำไปประยุกตใชในดานการเรียนการ
สอนและดานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

-44) มีความรับผิดชอบตอสังคม มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานอาชีพ
5.4 จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจำนวน 36 หนวยกิต
5.5 รูปแบบของหลักสูตรหลักสูตร 2 ป แผนก แบบ ก 2 และ แผน ข

• หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
27 หนวยกิต
วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
วิชาบังคับไมนับหนวยกิต*
2 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
6 หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงตาง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 3 หนวยกิต
* รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสำเร็จการศึกษาประเมินผลเปน S/U
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
คนควาอิสระ
3 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
18 หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
9 หนวยกิต

-5วิชาเลือกเฉพาะแขนงตาง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 9 หนวยกิต
5.6 ภาษาที่ใชภาษาไทย
5.7 การรับเขาศึกษารับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
1. อาจารยประจำสถาบันศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
2. นักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
3. นักวิชาการดานครุศาสตรไฟฟา หรือวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
4. วิทยากรฝกอบรมดานวิศวกรรมไฟฟา
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สวนที่ 2
การกำกับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกำหนดนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยไดจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและไดประกาศใชเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมิน การบริห ารจัด การหลักสู ตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสู ตรที ่กำหนดโดยสำนัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1เกณฑการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัตขิ องอาจารยประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจำ
คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี)
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสำเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป

ผลการดำเนินการ
ผาน ไมผาน











*

*ยังไมถึงรอบระยะเวลาของหลักสูตร

การประเมินตนเององคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มี 1 ตัวบงชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกอบดวยเกณฑการ
ประเมินจำนวน 12 ขอ ผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐาน จำนวน 12 ขอสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการ
หลักสูตร

-7( ) ผาน

( ) ไมผาน
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สวนที่ 3
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
การประเมินคุณภาพหลักสูตรองคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร เปนการประเมิ นผลการบริหารหลั กสูต รและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ AUN-QA ระดั บ
หลักสูตร มีเกณฑการประเมิน จำนวน11 เกณฑ แตละเกณฑมีระดับการประเมิน 7 ระดับตามรายละเอียดตอไปนี้
คะแนน
คำอธิบาย
Absolutely Inadequate
1
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans,
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
2
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate
where improvement is necessary. There is little document or evidence available.
Performance of the QA practice shows little or poor results.
In adequate but Minor Improvement Will Make it Adequate
3
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA
practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
4
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has
been fulfil implemented. Performance of the QA practice shows consistent results
as expected.
Better than Adequate
5
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support
that it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows
good results and positive improvement trend.
Example of Best Practices
6
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices
in the field. Evidences support that it has been effectively implemented.
Performance of the QA practice shows very good results and positive improvement
tread.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
7
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of
world- class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and
outstanding improvement trends.

-9AUN.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ผลการดำเนินงาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือไดจัดใหมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท มาตั้งแต พ.ศ. 2519 ในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาไฟฟาและในป พ.ศ. 2551 และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-01) เพื่อใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับมาตราฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สป.อว) โดยไดพิจารณาทิศทางในการ
พัฒนาตามวิสัยทัศนและพันธกิจของภาควิชาที่สอดคลองกับของคณะและมหาวิทยาลัย) ที่ระบุไวดังนี้
วิสัยทัศนของคณะ : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรค
งานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคำปรึกษา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนา
4. ทำนุบำรุง อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
จึงไดกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สป.อว.
หรื อ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ (TQF) ที ่ ม ุ  ง เน น ในการผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมไฟฟ า ให ม ี ค วามรู  ความสามารถในการสร า งและพั ฒ นาองค ค วามรู  ท างด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า
และการศึกษา เพื่อนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดการวิจัยและพัฒนาทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา เพื่อใหไดรับองคความรูใหมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและการ
ประยุกตใชงานวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการฝกอบรม ใหเกิดประโยชนตอแวดวงการศึกษาของประเทศไทย ตลอดจนการสรางคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบตอสังคม โดยผลการ
เรียนรูของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ไดกำหนดไวใน มคอ. 2 ที่มมี าตรฐานการเรียนรู แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
2) ดานความรู

-103) ดานทักษะทางปญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2559 เปนตนมามหาวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกหลักสูตรดำเนินการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สป.อว และใชเกณฑประเมินในระดับหลักสูตรของ
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ดั ง นั ้ น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อ ุ ต สาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จำไดมีการดำเนินการปรังปรุงใหมีผล
การเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรขึ้นโดยการอางอิงและเทียบเคียงจาก
มาตรฐานผลการเรียนรู(Learning Outcomes) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ขอที่

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

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง(Expected Learning Outcomes)

มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศึกษาคนควาไดดวยตนเองและมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต
บริหารและจัดการระบบงานในสาขาวิชาชีพได
มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอขอมูลได
ทำงานเปนทีมและปรับตัวอยูในสังคมได
มีทักษะในการใชระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรได
ออกแบบและวิเคราะหระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา
ปฏิบัติงานและแกปญหาระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา
ใชเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมได
ถายทอดและจัดฝกอบรมองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาได
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู ที่สามารถจัดการเรียนการสอนดาน
วิศวกรรมไฟฟาได
วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ที่สามารถนำไป
ประยุกตใชในสาขาอาชีพได

ผลการเรียนรู
ผลการ
ทักษะเฉพาะ
เรียนรูทั่วไป
ทาง
(Generic
(Subject
Outcomes) Specific
Outcomes)













-11สำหรั บ การเปรี ย บเที ย บระหว า งผลการเรี ย นรู  ท ี ่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes) กั บ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู  (Learning Outcomes) ของหลั ก สู ต รได ด ำเนิ น การจั ด ทำขึ ้ น โดยการอ า งอิ ง และ
เทียบเคียงโดยผูรับผิดชอบของหลักสูตรและผูที่เกี่ยวของ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รายวิชา

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

12

คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัย 
อันไดแก การเคารพและอางอิงผลงานเชิงสถิติ


2. มีความสามารถในการทำงานเปนกลุมทั้งในฐานะสมาชิก
ของกลุมหรือในฐานะผูนำ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ซึ่ง
ประกอบดวยการเสียสละทำงานเพื่อสวนรวม การเคารพ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การเคารพในมติเสียงสวน
ใหญ ใหความสำคัญกับความเห็นสวนนอย และสามารถ
แกไขขอขัดแยงตามลำดับความสำคัญ
3. เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของ 
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
4. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ 
กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
5. สามารถวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช
ความรูตอบุคคล องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม



6. มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วาม 
รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
1. มีความรูที่ลึกซึ้งในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา







2. มี ค วามรู  พ ื ้ น ฐานที่ ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะใน

 





รายวิชาที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. คนพบองคความรู ใ หม ทางดา นวิศวกรรมไฟฟาศึกษาโดย

การศึกษาจากการทำวิทยานิพนธ
รายวิชา

12


     

4. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟากับ
การศึกษา

 

5. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาและ
การศึ ก ษาด ว ยวิ ธ ี ท ี ่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต ใ ช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร



6. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
และการศึกษาในการประยุกตแกปญหาในงานจริงได
7.
ทักษะทางปญญา
1. มีความคิดเปนระบบและมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา
และความตองการ



3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไฟฟา
ศึกษาไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ

 

  

 

 

 

 

ตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ


4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอ
ยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง เพื ่ อ การเรี ย นรู  ต ลอดชี ว ิ ต และทั น ต อ การ





เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ


1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษา ตางประเทศ
2. สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการ





แกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนำ
หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน
3. สามารถใช ค วามรู ใ นศาสตรม าชี ้น ำสั ง คมในประเด็นที่
เหมาะสม





-13ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
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4. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบ 

งานในกลุม
รายวิชา

5. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ
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ทั ้ ง ส ว นตั ว และส ว นรวม พร อ มทั ้ ง แสดงจุ ด ยื น อย า ง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและ  
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื ่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในการทำ
รายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ เชน โปรแกรม







การจั ดพิ มพง าน การวาดกราฟ การคำนวณเชิ งตัวเลข
รวมถึงการนำเสนอผลงาน
2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร

   







หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของ
ไดอยางสรางสรรค
3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียนและการ
สื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
5. สามารถใช เ ครื ่ อ งมื อ ในการคำนวณและเครื ่ อ งมื อ ทาง










วิศวกรรมรวมถึงการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพวิจัยดาน
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes
การดำเนิ น การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ท ี ่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes) ของหลั ก สู ต ร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (AUN.1-1-01)
ดำเนินการโดยการอางอิงจากมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตรที่พบวาผลการเรียนรู
ดังกลาวจะมีทั้งสวนของทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูทั่วไป (Subject generic)
โดยหลักสูตรไดดำเนินการกระจายผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ดังแสดงในตารางที่ 1.3

-14ตารางที ่ 1.3 การกระจายทั กษะความรู  เ ฉพาะทาง (Subject specific) และทั กษะความรู  ทั ่ ว ไป (Subject
generic) จากหลักสูตรสูรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึ กษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020215100

เทคนิคการคำนวณสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
การวิจัยและสถิติ
การนิเทศการสอน
ทฤษฎีและการประยุกตทาง
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
วิทยานิพนธ
สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1
สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2
ปญหาพิเศษ
คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา
วิศวกรรมระบบควบคุม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม
การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดย
คอมพิวเตอร
การออปติไมซระบบไฟฟากำลัง
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ
ไฟฟากำลัง
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟา
การจำลองและและแบบจำลองทาง
วิศวกรรม
การขับเคลื่อนดวยไฟฟาขั้นสูง
เครื่องจักรไฟฟาขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบดิจิทลั
วิศวกรรมหุนยนต
ปญญาประดิษฐสำหรับวิศวกรรม
หุนยนต
ระบบฟซซีและเครือขายประสาทเทียม

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

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1


2

3



4

5

6


7


8


9


10

11
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-15รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020215405

การอนุรักษพลังงานไฟฟาและการ
ควบคุม
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ
ควบคุม
การออกแบบอิเล็กทรอนิกสกำลัง
วิศวกรรมชีวการแพทย
การประมวลผลภาพดิจิทลั
การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมเชิงเสน
การวิเคราะหวงจรรวมความถี่วิทยุ
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
การสื่อสารใยแกวนำแสง
การวิเคราะหสายอากาศ
เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับแมเหล็กไฟฟา
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
โทรคมนาคม
การสื่อสารไรสายสมัยใหม
การวิเคราะหและออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
ศาสตรการสอนดานเทคโนโลยีไฟฟา
การฝกอบรมวิทยากร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

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

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1


2

3

4


5



6

7


8

9

10

11

12












































































































































































1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึ กษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (AUN.1-1-01) จะถูกดำเนินการโดยผูที่มีสวนไดสวนเสีย ที่ประกอบดวยบุคคลตาง ๆ ดังนี้
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน
2) นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร

-163) เจาหนาที่สนับสนุนดานวิชาการที่ดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร
4) ตัวแทนขององคกรวิชาชีพครู
5) ตัวแทนขององคกรวิชาชีพดานวิศวกรรม
6) ตัวแทนของศิษยเกา
7) ตัวแทนของหนวยงานที่ใชบัณฑิต
การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรไดมีการนำขอมูลจากรายงานผลใน OBE.7 ของการจัดการเรียนการสอน
ในปที่ผานมา (AUN. 1.3-01) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา การจัดใหมีการประชุมเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร การดำเนินการวิพากษ/ประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ (AUN.1.3-02)
ซึง่ จะไดรายละเอียดของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมในเอกสาร มคอ. 2 ที่รวมถึงการกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ที่สอดคลองกับสมรรถนะอาชีพของบัณฑิตที่ระบุไวในหลักสูตร
การประเมินตนเอง
1
1.1

1.2
1.3

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (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 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.3-01 OBE-7
AUN.1.3-02 สรุ ป ข อ คิ ด เห็ น ของผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ แ ละรายละเอี ย ดการแก ไ ขหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

-17AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
ผลการดำเนินงาน
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ไดถูกพัฒนาและปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และประชาสัมพันธใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียไดรับรูและเปนการดำเนินการที่ใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ที่กำหนดใหดำเนินการทุก ๆ 5 ป โดยมีการแกไข (Up-to-date)
โดยผูที่รับผิดชอบและผูสอนในหลักสูตรและถูกแกไขตามความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสียเพื่อใหหลักสูตรมี
ความทันสมัย และรองรับกับการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ตลอดจนสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนดโดย สกอ.
2) การปรับคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอใหมีคุณสมบัติที่สูงขึ้น
3) การปรับเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนมาตรฐานสากล
4) การปรับรายวิชาหมวดวิชาบั งคับ การศึกษาหมวดวิชาบังคั บการศึกษาหมวดวิชาบั งคับ ทาง
เทคนิคและหมวดวิชาเลือกใหมีจำนวนรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ที่กำหนดใหมีรายวิชาที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
นอกจากนี้หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ไดกำหนดโครงสรางที่ประกอบดวยศาสตร แหงการเรียนรู ที่เปนวิชาดานการศึกษาด านเทคนิค
รายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกัน ที่จะมุงเนนใหผูเรียนมี
ความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรูและการทำงานวิจัย ที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดรับมาตรฐานผลการเรียนรู
(Learning Outcomes) ตามหลักสูตรที่กำหนด
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
เนื้อหาและคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดถูกพัฒนาและปรับปรุงโดยผูสอนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหมีความ
ทั น สมั ย และรองรั บ กั บ เทคโนโลยี ที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงอยางรวดเร็ว และใหส อดคลองกับ มาตรฐานผลการเรียนรู
(Learning Outcomes) ของหลั กสู ตร นอกจากนั้น หลักสูตรไดมีการปรับ ปรุ งข อมูล ที่สำคั ญต างๆ เชน การ
ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาใหทันสมัย การเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาใหมีความทันสมัย เปนตน
สำหรับในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะมีการดำเนินการชี้แจงและแนะนำขอมูล
ของแตละรายวิชาไปยังผูเรียนหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียในการสอนแตละภาคการศึกษาผานเอกสารของ OBE-3
(AUN.2.2-01) ที่มีการกำหนดรายละเอียดของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการสอน การกำหนดแผนการสอน
วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูสอนตองจัดทำเอกสาร OBE-5
(AUN.2.2-02) เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา สำหรับที่ผูสอนสามารถนำขอมูลที่ไดไป

-18ดำเนินการปรับปรุงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลในรายวิชาดังกลาวใหมี
คุณภาพเพิ่มมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to
the stakeholders
ขอมูลของหลักสูตรจะถูกเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบผานชองทางตาง ๆ ไดแก
1) เว็บไซตภาควิชา www.te.kmutnb.ac.th
2) เว็บไซตมหาวิทยาลัย http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
3) เว็ปไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.kmutnb.ac.th/
4) Facebook: KMUTNB_DTE(วิศวกรรมไฟฟาศึกษา)
5) โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร ซึ่งมีเอกสารเผยแพรขอมูลของหลักสูตรผานแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร
สำหรับขอมูลแตละรายวิชาของหลักสูตร จะถูกกำหนดใหผูสอนแนะนำและสื่อสารใหแกผูเรียนรับทราบใน
สัปดาหแรกของการเรียนการสอนผานเอกสารที่มีรายละเอียดหัวขอครอบคลุม OBE. 3
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การประเมินตนเอง
2
2.1
2.2
2.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





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

AUN.2.2-01 เอกสาร OBE-3
AUN.2.2-02 เอกสาร OBE-5
AUN.2.3-01 โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 2560

-20AUN.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
ผลการดำเนินงาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected
learning outcomes
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ไดถูกพัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนดของหลักสูตร ที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานใน
ตำแหนง อาจารยประจำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
นักวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา วิทยากรฝกอบรมดานวิศวกรรมไฟฟา และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
การกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู(Learning Outcomes) ที่สอดคลองกับอาชีพดังกลาว ซึ่งโครงสรางหลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีจำนวนหนวย
กิตตลอดหลักสูตรทั้งหมด 36 หนวยกิต ที่แบงออกเปน 2 แบบ ที่มีรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรดังนี้
• หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
27 หนวยกิต
วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
วิชาบังคับไมนับหนวยกิต*
2 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
6 หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงตาง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 3 หนวยกิต
* รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสำเร็จการศึกษาประเมินผลเปน S/U
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
คนควาอิสระ
3 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
18 หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
9 หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงตาง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 9 หนวยกิต

-213.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได ม ี ก ารกระจายทั ก ษะความรู  เ ฉพาะทาง (Subject specific) และทั ก ษะความรู  ท ั ่ ว ไป (Subject generic)
ที่สัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ไดกำหนดไวใน มคอ. 2 ใน 5 ดาน (AUN.1.1-01) ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การกระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูทั่วไป (Subject generic)
จากหลั ก สู ต รสู  ร ายวิ ช าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อ ุ ต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า ศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020215100

เทคนิคการคำนวณสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
การวิจัยและสถิติ
การนิเทศการสอน
ทฤษฎีและการประยุกตทาง
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา
วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
วิทยานิพนธ
สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 1
สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 2
ปญหาพิเศษ
คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา
วิศวกรรมระบบควบคุม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม
การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดย
คอมพิวเตอร
การออปติไมซระบบไฟฟากำลัง
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ
ไฟฟากำลัง
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟา

020215101
020225102
020215103
020215105
020215106
020215109
020215110
020215111
020215800
020215801
020215802
020215811
020215301
020215302
020215306
020215307

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1


2

3



4

5

6


7


8


9


10

11
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-22020215308
020215309
020215310
020215401
020215402
020215403
020215404
020215405
020215406
020215407
020215501
020215502
020215503
020215505
020215506
020215508
020215601
020215602
020215603
020215608
020215610
020215612
020215613
020215700
020215702
020215703
020215707
020215706

การจำลองและและแบบจำลองทาง
วิศวกรรม
การขับเคลื่อนดวยไฟฟาขั้นสูง
เครื่องจักรไฟฟาขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบดิจิทลั
วิศวกรรมหุนยนต
ปญญาประดิษฐสำหรับวิศวกรรม
หุนยนต
ระบบฟซซีและเครือขายประสาทเทียม
การอนุรกั ษพลังงานไฟฟาและการควบคุม
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ
ควบคุม
การออกแบบอิเล็กทรอนิกสกำลัง
วิศวกรรมชีวการแพทย
การประมวลผลภาพดิจิทลั
การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมเชิงเสน
การวิเคราะหวงจรรวมความถี่วิทยุ
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
การสื่อสารใยแกวนำแสง
การวิเคราะหสายอากาศ
เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับแมเหล็กไฟฟา
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
โทรคมนาคม
การสื่อสารไรสายสมัยใหม
การวิเคราะหและออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
ศาสตรการสอนดานเทคโนโลยีไฟฟา
การฝกอบรมวิทยากร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ











































































































































































































































-233.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(AUN.1.1-01) เปนการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่ใหมีความรู ความสามารถใน
การทำวิจัยชั้นสูงทางดานวิศวกรรมไฟฟา ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรจึงไดมีการออกแบบให
ครอบคลุม ทั้งทักษะความรูเฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรูทั่วไป ที่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน
และตามมาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาของ สกอ. ที่ประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู
3) ด านทั กษะทางปญ ญา 4) ด า นทั กษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับ ผิดชอบ และ 5) ดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดานได
คำนึงถึงระดับการเรียนรูที่กำหนดโดย Bloom’s Texanomy ที่โครงสรางของหลักสูตรไดเนนถึงการจัดการเรียน
การสอนในระดับความรูขั้นสูง ไดแก การประยุกตความรูและทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา การ
วิเคราะหเพื่อแกปญหา การประเมินคาเพื่อชวยในการตัดสินใจและการไดมาซึ่งระบบงานที่ดีที่สุด และการ
สรางสรรคงานที่สามารถสรางนวัตกรรมสมัยใหมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา โดยที่ผูสอนมีการบูรณาการ
ความรู ทักษะ และเจตคติ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่คิดเปน ทำเปน และถายทอดเปน ดังรายละเอียด
ที่กำหนดในรายวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา รายวิชาสัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
และวิทยานิพนธ เปนตน
การประเมินตนเอง
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
3
Content)
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment
with the expected learning outcomes
3.2 The contribution made by each course to achieve the
expected learning outcomes is clear
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated
and up-to-date
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.3.1

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

AUN.3.2
AUN.3.3

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

-24AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
ผลการดำเนินงาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(AUN.1.1-01) ไดกำหนดปรัชญาไววา “เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการทำวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟา” โดยไดใหความสำคัญกับการพัฒนาคนและการศึกษา เพื่อมุงสูสังคม
แหงการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการ
แข ง ขั น ของประเทศเป น หลั ก สู ต รที ่ ม ุ  ง เน น พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที ่ ม ี ค วามลึ ก ซึ ้ ง ในศาสตร ด  า น
วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษาที่สามารถสรางองคความรูในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาดานเทคโนโลยี
ซึ่งเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จะมีสวน
สำคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรูและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึ กษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-01) ไดใหผูที่มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการทบทวนและกำหนด
ปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางของหลักสูตรตามพันธกิจหลักของภาควิชา ของคณะ และของมหาวิทยาลัย
และมีการเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียรับทราบและเขาในในทิศทางเดียวกันผานชองทาง
ตางๆ เชน เว็บไซต การประชุม การประเมิน การสัมมนาประจำป เปนตน
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรไดกำหนดกลยุทธและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธการเรียนการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของแตละรายวิชา ที่สนับสนุนใหผูเรียนมีพื้ฐาน
ความพรอมและความตื่นตัวที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนใหผูเรียนบูรณาการความรูเกาและใหมเพื่อนำไป
ประยุกตใชงานและใชในการแกปญหา มีการเรียนรูจากประสบการณจริงของผูสอนและของผูเรียนที่ทำงาน
แตกตางกัน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูใฝรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต โดยกลยุทธของการจัดการเรียนการสอนได
ถูกกำหนดไวในเอกสารมคอ. 2 (AUN.1.1-01) OBE-3 (AUN.2.2-01) ที่ไดมีการสะทอนมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง
5 ดาน และมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตร ที่มีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียน
การสอน เปนดังนี้
1) การบรรยายเนื้อหาวิชาในหองเรียน การมอบหมายงาน และการคนควาขอมูล
2) การอภิปรายเปนกลุมในหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดใชความรูที่เรียนมาประยุกตและแกปญหา
ทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา
3) การลงมือทำกิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามที่มอบหมาย
4) การจัดทำรายงานและการนำเสนอขอมูลในชั้นเรียนและในที่ประชุมวิชาการ

-255) การจัดทำบทความวิชาการและเขารวมการประชุมวิชาการ
6) การคนควา การทดลอง และทำงานวิจัยตามสาขาวิชาที่ศึกษา
7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งภายในและนอกหองเรียน
8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู
ดังนั้นหลักสูตรจะมีการปลูกฝงและฝกฝนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดี สามารถคิดวิเคราะห
และแกปญหาได มีความรับผิดชอบ รูจักการทำงานรวมกับผูอื่น สามารถนำเสนอหรือสื่อสารขอมูลตาง ๆ ไดอยาง
เปนระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อสรางประสบการณในการทำงานที่สงผลใหผูเรียนมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู(Learning Outcomes) ตามที่กำหนดของหลักสูตร
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(AUN.1.1-01) เปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรูดานวิศวกรรมไฟฟาขั้นสูง
การสัมมนา การฝกอบรม การคนควาและทำงานวิจัย ผานกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการวิธีการสอน/
รูปแบบการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟาสมัยใหม เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน การเรียนรูแบบการแกไขปญหาเปนฐาน เปนตน การสงผลใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดอยางตลอดชีวิตอันเปนผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกลาว
การประเมินตนเอง
4

วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)

4.1

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

4.2
4.3

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.4.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.4.2
AUN.4.3

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.2.2-01 เอกสาร OBE-3
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ผลการดำเนินงาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มีการประเมินผูเรียนในขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้
1) การรับเขาศึกษา
ใช ร ะบบการรั บ ตรงที ่ กำหนดให ผ ู  ที ่ เ ข าศึ ก ษาต อ งมี คุ ณสมบั ต ิต ามข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตาม
เกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เปนผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา สาขาวิชาที่
เกี่ยวของดานวิศวกรรมไฟฟา โดยมีคุณสมบัติทจี่ ะตองผานการทำวิทยานิพนธไมต่ำกวา 12 หนวยกิตของหลักสูตร
ในสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ/หรือมีผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ งของ
ผลงานจะตองมีการเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการ และมีประสบการณในการทำงานในตำแหนงอาจารย นักวิจัย
นักเทคโนโลยี หรือทำงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือการฝกอบรม
จากนั้นผูสมัครที่มีคุณสมบัติขางตน ตองดำเนินการรับสมัครผานระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม
เขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin.aspx (AUN.5.1-01) โดยให
เปนไปตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม (AUN.5.1-02) มีการสอบขอเขียนซึ่งขอสอบออกโดยคณะกรรมการ
ของภาควิ ช า และผ า นการสอบสั ม ภาษณ โ ดยอาจารย ป ระจำหลั ก สู ต รที ่ ม ี ป ระเด็ น การพิ จ ารณา
ที ่ ส ำคั ญ ที ่ ร องรั บ กั บ การคั ด เลื อ กผู  ส มั ค รที ่ ส ามารถได ร ั บ ผลการเรี ย นรู ท ี ่ ค าดหวั ง (Expected Learning
Outcomes) ตามที่หลักสูตรกำหนด ไดแก คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเปนและสอดคลองกับหลักสูตร ความรูและ
ทักษะที่จำเปน ความพรอมและทัศนคติในการศึกษา บุคลิกภาพ ประสบการณและความสามารถในการทำงาน
วิจัย ตลอดจนทิศทางและเปาหมายในการศึกษาของผูเรียน เปนตน
2) การวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียน
การวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียนที่ถูกกำหนดในแผนการสอนของรายวิชาตาง ๆ ในแตละภาค
การศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรี ยนรู ที่คาดวาจะไดจ ากแตล ะรายวิชา มีการกำหนดวิธี การ
ประเมินผลการเรียนรู สัดสวนการใหคะแนน คาถวงน้ำหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคลองและครอบคลุม
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและของแตละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร OBE 3 (AUN.2.2-01)
3) การจบหลักสูตรการศึกษา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อ ุ ต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า (AUN.1.1-01)
ไดกำหนดเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติ ไดแก
ผูเรียนตองไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) มีการสอบผานภาษาอังกฤษ
สำหรับแผน ข นักศึกษาตองสอบผานการประมวลความรู (Qualifying examination) และเสนอวิทยานิพนธและ

-27สอบผานการสอบปากเปลา โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได ตลอดจนมีผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานจะต อ งมี ก ารเสนอต อ ที ่ ป ระชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที ่ ม ี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) จำนวนไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือ ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ
หรื อสิ ่ งพิ มพ ทางวิช าการระดั บ ชาติ หรื อนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)
กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จำนวนไมนอยกวา 1 เรื่อง
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรูของผูเรียนที่ถูกกำหนดในแผนการสอนของรายวิชาตาง ๆ ซึ่งแผนการสอน
จะมีการระบุผลการเรียนรูที่คาดวาจะไดรับในแตละรายวิชา มีการกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
สัดสวนการใหคะแนน คาถวงน้ำหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคลองและครอบคลุมผลการเรียนรู ที่
คาดหวังของหลักสูตรและของแตละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร OBE 3 (AUN.2.2-01) ในหมวดที่ 4 เรื่องการ
พัฒนาผลการเรียนรูของนักศึ กษาของแตล ะวิชาซึ ่งมี การกำหนดกลยุทธ ในการสอนและวิธีการประเมิ น เพื่ อ
บรรลุผลการเรียนรูไวที่ผูสอนจะมีการจัดทำและสงภาควิชากอนเปดเรียนทุกภาคการศึกษา และแจงกับผูเรียนใน
สัปดาหแรกของการเรียนการสอนในแตละวิชา สำหรับเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของแตละรายวิ ชาจะ
แตกตางกัน แตครอบคลุมผลการเรียนรูที่กำหนดไวทั้ง 5 ดาน จึงสงผลใหตองใชวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย เชน การใหคะแนนการเขาชั้นเรียนและการสงงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทำงานที่
มอบหมาย การนำเสนอขอมูล เปนตน อยางไรก็ตามทุกรายวิชา ผูสอนจะคำนึงถึงความถูกตองในการประเมินผล
เพื่อใหสะทอนผลการเรียนรูในแตละวิชา และการวัดผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยใชระบบการประเมินผลและการสง
เกรดแบบออนไลนทางเว็บไซต https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยผูสอนสามารถเลือก
ไดวาใชวิธีการตัดเกรดในรูปแบบตาง ๆ ที่ประกอบดวย การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ การตัดเกรดแบบอิงกลุม และ
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ-อิงกลุม
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรจะกำหนดใหผูสอนดำเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนที่ทำใหเกิดผลการเรียนรู
ตามที่ระบุในรายละเอียดของแตละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชาจะระบุไว
ในเอกสาร OBE 5 (AUN.2.2-02) โดยผู  ส อนต อ งรวบรวมคะแนนเพื ่ อ ทำการตั ด เกรดในระบบสารสนเทศ
ของมหาว ิ ท ยาล ั ย เพื ่ อ เป น การประเมิ น ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในแต ล ะรายวิ ช าที ่ เ ว็ บ ไซต
https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยระบบนี้นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนในแตละภาค
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่งานทะเบียนการศึกษากำหนด และกำหนดใหผูเรียนทำการประเมินผูสอนในแตละ
รายวิชาอีกดวย เพื่อที่ผูสอนและผูที่เกี่ยวของทางดานงานวิชาการ จะไดนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ
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(AUN.2.2-02)
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทำกิจกรรมการ
เรียนการสอนตาง ๆ ในชั้นเรียน และกำหนดใหผูสอนดำเนินการแจงผลของคะแนนสอบใหกับผูเรียนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดโดยงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นหลักสูตรไดกำหนดใหมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยผลของคะแนนและการประเมินที่ไดรับ ผูสอนจะ
นำมาใชในการปรับปรุงวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นผูเรียนสามารถนำผลคะแนนการสอบที่ได
ไปใชในการปรับปรุงและทบทวนวิธีการเรียนหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนที่ผานมาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (AUN.1.1-01) มีระบบของการให
ความเปนธรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยการใหผูเรียนสามารถดำเนินการรองเรียนหรือสอบถามในปญหา
และประเด็ น ที ่ ผู เ รีย นสงสั ยในการเรี ย นการสอน เชน การวัดและประเมิน ผลการเรียน การใหคะแนน การ
มอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน ซึ่งมีการระบุวิธีการดำเนินการดังกลาวไวอยางชัดเจนใน
มคอ.2 หมวดที่ 7 ขอ 5 การอุทธรณผลการประเมิน โดยผูเรียนสามารถดำเนินการจัดทำคำรองผานระบบของ
อาจารย ที ่ ป รึ กษา หั ว หน า ภาควิ ช า รองคณบดีฝ ายวิช าการ คณบดี รองอธิการบดีฝ ายวิช าการ อธิการบดี
ตามลำดับ โดยมีการคำนึงถึงการไมใหมีผลกระทบที่มีตอผูเรียนเปนสำคัญหรือไมใหผูที่เกี่ยวของมีผลประโยชนทับ
ซอนกัน ในการดำเนินการเพื่ อแกป ญหาดั งกลาว ระบบการจัดการศึ กษาดานวิชาการของสวนงานจะมี การ
พิจารณาเปนกรณี ๆ เชน การดำเนินขั้นตอนตามประเด็นที่รองขอ การจัดประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อแกป ญหา
ดังกลาว การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและแกปญหาอยางเปนระบบ เปนตน
การประเมินตนเอง
5
5.1
5.2

5.3

การประเมินผูเรียน (Student Assessment)
The student assessment is constructively aligned to the
achievement of the expected learning outcomes
The student assessments including timelines, methods,
regulations, weight distribution, rubrics and grading are
explicit and communicated to students
Methods including assessment rubrics and marking
schemes are used to ensure validity, reliability and
fairness of student assessment

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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5.5

Feedback of student assessment is timely and helps to
improve learning
Students have ready access to appeal procedure
Overall





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5.1

AUN.5-2
AUN.5.3
AUN.5.5

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.2.2-01 เอกสาร OBE 3
AUN.5.1-01 ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหมเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
AUN.5.2-02 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม
AUN.2.2-01 เอกสาร OBE 3
AUN.2.2-02 เอกสาร OBE 5
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ผลการดำเนินงาน
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination,
and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตร เพื่อรองรับและตอบสนอง
ความต องการในการเรี ยนการสอน การวิ จ ั ย และการบริ การวิ ชาการ โดยใช แผนระยะ 5 ป (AUN.6.1-01)
ของคณะในการดำเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบดวยสมรรถนะ
อั ตรากำลั ง ความต องการในการอบรม/พั ฒนาบุ คลากรและแผนพั ฒนาบุ คคล ซึ ่งมีการกำหนดยุ ทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร กำหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติ
การในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ สุดทายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะหและสรุปผล เพื่อนำไปเปนตัวบงชี้ของ
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดไว
6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีหนวยยอยที่จัดการเรียนการสอน 3 หนวยงาน ไดแก หนวยการศึกษา หนวย
ไฟฟากำลังและควบคุม และหนวยอิเล็กทรอนิกสและสื่อสาร ซึ่งแตละหนวยจะมีหัวหนาหนวยที่ทำหนาที่ในการ
จัดตารางการเรียนการสอน และมีการประชุมเรื่องภาระงานสอนกอนเปดภาคการศึกษา โดยยึดหลักเกณฑการจัด
ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากหนวยใดอาจารยมีภาระสอนเกินจากที่
มหาวิทยาลัยกำหนด จะตองมีการหารือกันเพื่อหาทางแกไขปญหา
เนื่องจากการคำนึงถึงภาระงานในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตร ดังนั้น จึงมี
จัดเปดตำแหนงเพื่อสรรหาบุคลากรใหมเพื่อบรรจุในตำแหนงที่ทางภาควิชาและหลักสูตรยังมีไมเพียงพอตอการสอน
อยางไรก็ตาม บุคลากรสายวิชาการที่มีในปจจุบันยังไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนื่องจาก
การสอนวิชาในทุกหลักสูตรตองยึดหลักเกณฑการจัดภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลั ย (AUN.6.2-01) ระหว างปการศึกษา 2562 ไดมีการเปดรับ สมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่ อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย จำนวน 5 อัตรา (AUN.6.2-02) ซึ่งผูสนใจสามารถสมั ครเขารั บ การ
คัดเลือกไดระหวางวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผลการคัดเลือกหลังจากการสอบสัมภาษณ
พบวามีผูผานการคัดเลือก 2 คน (AUN.6.2-03) ไดแก 1) ดร.สัณฐิติ อยูมาก จะบรรจุอยูในหนวยไฟฟากำลังและ
ควบคุม โดยมารายงานตัวที่สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเรียบรอยแลว แตกอนวันเริ่มปฏิบัติ
หนาที่จริงที่ไดตกลงกับทางภาควิชาไวไดโทรศัพทมาขอสละสิทธิ์การบรรจุเปนอาจารยประจำ ดวยเหตุผลวา
กลับไปทบทวนแลวเกรงวาอาจจะไมเหมาะกับการสอนนักศึกษา ถึงแมวาจะเคยเปนผูชวยอาจารยสอนระดับ
ปริญญาตรี ขณะที่เรียนปริญญาโทและเอกก็ตาม และ 2) ดร.กฤษดา ศรีจันทรพิยม เริ่มปฏิบัติหนาที่ 1 มีนาคม
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การศึกษา
อยางไรก็ตาม ผูบริหารของภาควิชาไมเคยเพิกเฉยตอภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ จึงไดมีการ
ประกาศรับสมัครตำแหนงอาจารยอยูเสมอมา แตไมมีผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ภาควิชาและหลักสูตรตองการ
สงผลใหภาควิชาตองเชิญบุคลากรที่เกษียณอายุบางทานซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัย
กำหนด และบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถตรงตามความตองการของหลักสูตรมาเปนอาจารยพิเศษที่และ
ทำการเรียนการสอนควบคูไปกับบุคลากรปจจุบันของหลักสูตร
ตาราง AUN.6.1 จำนวนอาจารยจำแนกตามปการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก (หนวย : คน)
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562
ประเภท
ป.เอก
ป.เอก
ช ญ N
ช ญ N
N
%
N
%
ศ.
2 - 2 2 100 2 - 2 2
100
รศ
7 - 7 7 100 7 - 7 7
100
ผศ.
14 2 16 10 62.5 14 2 16 11 68.75
อ.
5 4 9 7 77.77 4 4 8 7
87.5
อ.พิเศษ 9 1 10 4
40
6 - 6 2 33.33
รวม 37 7 44 30 68.18 33 6 39 29 74.35
*คิดเฉพาะหลักสูตรนี้

ปการศึกษา 2563*
ป.เอก
ช ญ N
N
%
3 - 3 3
100
6 - 6 6
100
14 3 17 13 76.47
3 - 3 2 66.67
- - - 26 3 29 24 82.76

ตาราง AUN.6.2 สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษา
อาจารย : FTES
ผลตาง
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 1
แบบที่ 2
2557
401.34
315.16
86.18
7.72
8.52
-0.80
2558
327.08
309.58
17.50
7.11
9.11
-2.00
2559
418.11
359.37
58.74
7.60
10.89
-3.29
2560
409.59
357.67
51.92
8.03
10.52
-2.49
2561
337.69
321.69
16.00
6.49
9.19
-2.70
2562
325.23
320.23
5.00
7.23
9.42
-2.19
2563
367.31
347.65
19.66
7.65
9.93
-2.28
หมายเหตุ รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารยกลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองแผนงาน
สำนักงานอธิการบดี
*ภาระงานสอนของจำนวนชั่วโมงตอสัปดาห
ปการศึกษา

FTES*

ผลตาง
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FTES ระดับปริญญาตรี รายงานภาระงานสอนของอาจารย งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
***ภาระงานสอน นับ FTE (Full - Time Equivalent) จาก 1 FTE = 40 ชั่วโมงตอสัปดาห

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
จากการที่บุคลากรสายวิชาการที่มีในปจจุบันยังไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดังที่
กลาวใน AUN.6.2 สงผลใหภาควิชามีการประกาศรับสมัครบุคลากรใหม (AUN.6.2-02) ทดแทนในตำแหนงที่วางอ
ยูซึ่งการประกาศรับสมัครดังกลาวสามารถพบไดที่เมนู “ขาวสมัครงาน” ของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และ
“รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย” ของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่ง
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟาจะดำเนินการโดยใชวิธีการเลือกสรรบุคคล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกำหนด โดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยบุคคลที่ไดรับคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการไดระบุไว (AUN.6.3-01)
ตาราง AUN.6.3 การคงอยูของอาจารย
จำนวนอาจารย
ปการศึกษา
ทั้งหมดตนปการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
2563*

37
34
30
33
34
29

จำนวนอาจารยลาออก/
เกษียณในระหวาง
ปการศึกษา
2
2
-

จำนวนอาจารย
เขาใหมระหวาง
ปการศึกษา
1
3
1
-

จำนวนอาจารยทั้งหมด
ปลายปการศึกษา
34
32
33
34
34
29

*คิดเฉพาะหลักสูตรนี้

ปการศึกษา 2563 บุคลากรสายวิชาการประจำภาควิชาทั้งสิ้น 35 คน (AUN.6.2-04) โดยอยูในหลักสูตรนี้
29 คน ถึงแมวาจะมีอาจารยบรรจุใหมระหวางปการศึกษาแตปฏิบัติหนาที่ไมถึง 6 เดือนเมื่อนับถึงสิ้นปการศึกษา
ดังนั้น จึงนับเปนบุคลากรสายวิชาการประจำภาควิชาในปการศึกษา 2564 อยางไรก็ตาม การประเมินผลของ
บุคลากรสายวิชาการที่รับใหมจะกำหนดใหมีการผานการอบรมทางดานสมรรถนะของการเปนอาจารยผูสอน และ
มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1
ปแรก ระยะที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ป และระยะที่ 3 การประเมินผลการบรรจุเปนพนักงาน
ประจำที่มีเกณฑมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกำหนดโดยรายละเอียดขอมูล
จะมีการชี้แจงใหบุคลากรสายวิชาการที่รับใหมไดรับทราบตั้งแตเริ่มตนปฏิบัติงาน
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วิชาการ ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตนจากหัวหนาภาควิชา และจะเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยที่จะใหผูมีอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เปนผูลง
นามในการงานใหเลื่อนตำแหนงหรือการขึ้นเงินเดือนซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการประเมินปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ระหวางเดือน ต.ค. ถึง มี.ค. และครั้งที่ 2 ระหวางเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. เพื่อนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน ขณะที่การเลื่อนตำแหนงในบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะอยู
ในรูปแบบการขอตำแหนงทางวิชาการ ไดแก ผศ. รศ. และ ศ. ตามลำดับ (AUN.6.3-02)

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในแตละครั้งดวยแบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งมีองคประกอบการประเมิน 3 ดาน (AUN.6.4) ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริหารของ
แตละบุคคล
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย
(M) ความมุงมั่นใหเกิดผลสำเร็จของงาน (U) การทำงานเปนทีม (T) จิตสำนึกองคกร (N) และการ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง (B)
3) ขอตกลงการปฏิบัติงาน
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชาสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเขารวมฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ เพื่อนำมาใชเปน
ประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน การทำวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจน
พัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจารยของหลักสูตรไดเขารวมฝกอบรม สัมมนา
และประชุมวิชาการดังตารางที่ 6.4

-34ตารางที่ 6.4 สรุปการเขารวมฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ (AUN.6.5)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 รศ.ดร.มีชัย โลหะการ

2 ผศ.ดร.นุชนาฎ ชุมชื่น

3 ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร

4 รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล

หัวขอ/เรื่อง

วันเวลา / สถานที่อบรม

เขารวมอบรมเรื่อง Nvidia Jetson Nano พื้นฐานการ
ใชงาน รุน NOV/2563
เขารวมอบรมเรื่อง Nvidia Jetson Nano Machine
Learning, AI รุน NOV/2563

วันที่ 16 พ.ย. 63 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ บจ.วีนัส ซัพพลาย (สำนักงานใหญ)
วันที่ 17-18 พ.ย. 63 เวลา 09.0016.00 น. ณ บจ.วีนัส ซัพพลาย
(สำนักงานใหญ)
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เขารวมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ AUN QA
Overview (Version 4.0) รุน 1
เขารวมประชุมวิชาการ International STEM
Education Conference (iSTEM-Ed 2020) และ
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Professional
Teaching Practice Through MIAP based
Integrated Learning Activities for Electrical
Engineering Education
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เขารวมประชุมวิชาการ International STEM
Education Conference (iSTEM-Ed 2020) และ
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Integrating MIAP
Learning Activities Management and
Cooperative Learning using Internet of Things
Learning Package
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เขารวมประชุมวิชาการ International STEM
Education Conference (iSTEM-Ed 2020) และ
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Development of
Simulation Based RISDA Learning Process for
Electronic Technology education
เขารวมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 43
Electrical Engineering Conference (EECON-43)

วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(อบรมออนไลน)
วันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

วันที่ 28-30 ต.ค. 63 ณ โรงแรมท็อป
แลนด อ.เมือง จ.พิษณุโลก

-35ที่

ชื่อ – นามสกุล

หัวขอ/เรื่อง
และนำเสนอผลงาน วิชาการเรื่อง โปรแกรมจำลองวงจร
กรองความถี่ไมโครเวฟดวย วิธี K-Inverter สำหรับ
การศึกษาทางวิศวกรรม
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
5 รศ.ดร.ฐิติพงษ เลิศวิรยิ ะประภา เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International
Symposium on Antennas and Propagation
(ISAP2020) และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
Preliminary Result of a Wide-band Radio
Frequency Moisture Sensor for Oil and Gas Pipe
Thermal Insulator
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
6 ศ.ดร.ปฏิพัทธ ทวนทอง
เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International
Conference on Power, Energy and Innovation
(ICPEI 2020) และนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 2
เรื่อง ดังนี้
1.Hamiltonian Control Law Based on LyapunovEnergy Function for Four-Phase 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
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
7 ผศ.ณิชมน พูนนอย
เขารวมประชุมวิชาการ International STEM
Education Conference (iSTEM-Ed 2020) และ
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Intelligent Fuzzy Logic
for STEM-ED in Power Transformer Failure
Investigation Based Power Utility Practice
เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International
Conference on Power, Energy and Innovation
(ICPEI 2020) และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง

วันเวลา / สถานที่อบรม

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 25-28 ม.ค. 63 ณ Osaka
ประเทศญี่ปุน (ออนไลน)

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 14-16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแคนทา
รี ฮิลล อ.เมือง จ.เชียงใหม

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

วันที่ 14-16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแคนทา
รี ฮิลล อ.เมือง จ.เชียงใหม

-36ที่

ชื่อ – นามสกุล

8 ผศ.ดร.ภัควี หะยะมิน

9 รศ.ดร.พงศธร ชมทอง

10 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว

11 ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา

หัวขอ/เรื่อง
Intelligent Machine Learning Techniques for
Condition Assessment of Power Transformer
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เขารวมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 43
Electrical Engineering Conference (EECON-43)
และนำเสนอผลงาน วิชาการเรื่อง วิธีวิเคราะห
ประสิทธิภาพปมน้ำแบบจุม ขณะใชงานภาคสนาม
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International
Conference on Power, Energy and Innovation
(ICPEI 2020) และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง A
Double Layer FSS Reflector using Interdigital
Split Ring Resonators for LTE and WLAN
Systems
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The SICE
Annual Conference 2020 (SICE2020) และนำเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง Development of Low-cost Radio
Frequency (RF) Laboratory for Microwave Filter
and Antenna Course
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เขารวมประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน
(Therms of Reference : TOR) คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภณ
ั ฑระบบคอมพิวเตอรสำหรับโครงการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564

วันเวลา / สถานที่อบรม

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 28-30 ต.ค. 63 ณ โรงแรมท็อป
แลนด อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 14-16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแคนทา
รี ฮิลล อ.เมือง จ.เชียงใหม

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 23-26 ก.ย. 63 ณ The Empress
Hotel and Convention Center จ.
เชียงใหม (นำเสนอในรูปแบบออนไลน)

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ หองประชุมสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น1
สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

-37ที่

ชื่อ – นามสกุล

12 ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย

13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล
ผศ.นริศร แสงคะนอง
ผศ.ดร.กฤตยา ทองผาสุข
วาที่รอยตรี ดร.สรุจ พันธุจันทร
ผศ.ดร.สิริชัย จันทรนมิ่
ศ.ดร.ดนัย ต.รุงเรือง
ผศ.ดร.ชัยณรงค เย็นศิริ
ผศ.ดร.ชัยณรงค เย็นศิริ
อาจารยนิวัติ สุขศิริสันต
ผศ.พิสุทธิ์ จันทรชัยชนะกุล
ศ.ดร.เมธีพจน พัฒนศักดิ์
ผศ.ดร.พรวิไล สุขมาก
ผศ.ดร.วัฒนา แกวมณี

หัวขอ/เรื่อง
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เขารวมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ AUN QA
Overview (Version 4.0) รุน 1
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน
สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ

วันเวลา / สถานที่อบรม
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(อบรมออนไลน)
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
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
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเดนในแตละป โดยใชหลักการเกณฑการคัดเลือก
และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแกผูที่
ไดรับคัดเลือกที่ไดประพฤติเปนแบบอยางที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสรางประโยชนแกมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
สมควรไดรับการยกยองสรรเสริญ เพื่อเปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตอไป ปการศึกษา 2562 มีบุคลากร
ของคณะไดรับรางวัล แตไมมีบุคลากรของภาควิชาไดรับรางวัลดังกลาว
สำหรับบุคลากรที่ทำงานวิจัยและมีการนำเสนอหรือตีพิมพเผยเพื่อการแพรผลงานวิจัย ทางสวนงานมีการ
ใหการสนับสนุนการตีพิมพและเผยแพรบทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณใหแกผูเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยใชประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายไดที่ไดมีการกำหนดหลักเณฑและอัตราการจายเงิน

-38สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตามประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ใน
สวนของภาควิชาครุศาสตร ไฟฟ ามี การสนั บสนุนเปนทุ นอุดหนุน เพื่ อการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (AUN.6.6-03)
ปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจำหลักสูตรที่ไดรับทุนอุดหนุนการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
และการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้
ตาราง AUN.6.6 สรุปการไดรับทุนอุดหนุนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและเสนอผลงานวิชาการ
ที่

ชื่อ-สกุล / ชื่อผลงาน

แหลงทุน

งบประมาณ

ประเภท
งานวิจยั

1

2

3

4

ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย
ผลงาน : โครงการการพัฒนาชุด
การสอนแบบบรรยาย เรื่อง
วงจรไฟฟาพื้นฐานประกอบการ
ฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
ของนักศึกษาวิชาชีพครูชาง
ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย
ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท
ผลงาน : โครงการ การพัฒนาชุด
การสอนแบบกลุมกิจกรรม เรื่อง
หลักการเหนี่ยวนำไฟฟาของโรงตน
กำลังกังหันน้ำ สำหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูทางครุศาสตรวิศวกรรม
ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร
ผลงาน : โครงการ การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ใชแผนผังทางความคิดที่มีตอ
ทักษะการคำนวณทางดาน
วิศวกรรมไฟฟาในรายวิชาวัสดุ
วิศวกรรม
ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา
ผลงาน : โครงการ การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูแบบดิจิทลั
คอนเทนตเปนฐานเพื่อสงเสริม
ทักษะการสอนครูชางไฟฟา

บทความ
วิจัย

นำเสนอ
ใน
ประเทศ

ทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

50,000.00





ทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

50,000.00





ทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

30,000.00





ทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

30,000.00





นำเสนอ
ตางประเทศ
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ชื่อ-สกุล / ชื่อผลงาน

แหลงทุน

งบประมาณ

ประเภท
งานวิจยั

5

6

ผศ.ดร.พรวิไล สุขมาก
ผลงาน : โครงการ การจัดการ
เรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษา
ผสมผสานการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ เพื่อเสิมสราง
ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร
ผศ.ดร.นุชนาฏ ชุมชื่น
ผลงาน : เรื่อง การพัฒนา
อิเลิรนนิ่งแบบปฏิสัมพันธโดย
ใชสถานการณจำลองเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม

บทความ
วิจัย

นำเสนอ
ใน
ประเทศ

30,000.00





ทุนวิจัยเพื่อ
100,000.00
สนับสนุนนักวิจัยรุน
ใหม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2564





ทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

นำเสนอ
ตางประเทศ

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการทำงานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณคาเพื่อนำไปเปนประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการนำไปบูรณาการกับ
การเรี ย นการสอน บู ร ณากั บ การให บ ริ การวิช าการ และทำนุบ ำรุงศิล ปวัฒ นธรรม ตลอดจนนำไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสังคม ปการศึกษา 2563 อาจารยของหลักสูตรมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติรวม 46 เรื่อง (AUN.6.7)
ตาราง AUN.6.7 จำนวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร
ปการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
2563*
*คิดเฉพาะหลักสูตรนี้

ประเภทการเผยแพร
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
10
8
9
5
9
27
10
22
5
49
6
40

รวมทั้งหมด
18
14
36
32
54
46

จำนวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพรตอบุคลากรสายวิชาการ
0.53
0.44
1.09
0.94
1.58
1.59

-40การประเมินตนเอง
6
6.1

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

Competences of academic staff are identified and evaluated

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

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

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

Overall

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.6.1 AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
AUN.6.2

AUN.6.2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน
AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.6.2-03 ประกาศคณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
AUN.6.2-04 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2563

AUN.6.3

AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.6.2-04 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2563
AUN.6.3-01 ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับ 1-9
AUN.6.3-02 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการ
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AUN.6.4 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

AUN.6.5

AUN.6.5 การเขารวมฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

AUN.6.6

AUN.6.6-01 หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน
AUN.6.6-02 หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ (ฉบับ 1-3)
AUN.6.6-03 หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

AUN.6.7

AUN.6.7 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ป 2563
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
ผลการดำเนินงาน
7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student services) is
carried out to fulfil the needs for education, research and service
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งบุคลากรทุกคนของภาควิชาจะทำหนาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ใหแกทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาไดยึดหลักแผนพัฒนา
บุคลากรของทางคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (AUN.6.1) ในการดำเนินงาน ซึ่งอยูในแผนฉบับเดียวกับ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของ
บุคลากรโดยยึดหลักตามวิสัยทัศนของงานบุคลากรที่วา “พัฒนาคน สงเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล”
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำโดยกำหนดตามความคาดหวังดานสมรรถนะของบุคลากรที่สวน
งานตองการ จากนั้นกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กำหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ สุดทายมีการติดตามประเมินผล
วิเคราะหและสรุปผล เพื่อนำไปเปนตัวบงชี้ของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดไว
นอกจากนั้น แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประกอบดวยอัตรากำลัง ความตองการในการอบรม/พัฒ นา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคคล เชนเดียวกับแผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ
ภาควิชาจัดอัตรากำลังที่มีหนาที่แตกตางกันเพื่อรองรับและตอบสนองความตองการของนักศึกษาและ
บุคลากรสายวิชาการ ดังตาราง AUN.7-1 และ AUN.7-2
ตาราง AUN.7-1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
สายงาน
บุคลากรหองปฏิบัติการ
บุคลากรสารสนเทศ
บุคลากรสายบริหารจัดการ
บุคลากรสายบริการนักศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด
*เกษียณอายุ 1 คน

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปการศึกษา 2559
ตรี
โท

1
1
4
6

1
1
2
8

ปการศึกษา 2559
ตรี
โท

2
1
2
5

2
1
3
8

ปการศึกษา 2560
ตรี
โท

2
1
3

2
1
3
6

ปการศึกษา 2561
ตรี
โท

2
1
4

1
2
2
6

ปการศึกษา 2563
ตรี
โท

1*
1
2

1
2
3
5

-43ตารางAUN.7-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ สุขสุด

ตำแหนง

คุณวุฒิ

หนาที่

สถานที่ติดตอ

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาโท

สำนักงานภาควิชา
เคานเตอร 4
สำนักงานภาควิชา
เคานเตอร 1

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

ปริญญาโท

ดูแลนักศึกษาปริญญาโทและ
เอก งานหลักสูตร งานวิจัย
งานพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ เบิก
จายเงินโปรเจค ยืม-คืน
อุปกรณประกอบการเรียน
การสอน
งานวิชาการปริญญาตรี งาน
การเงิน

พนักงานพิเศษ
4 นางสาวกิดากานต กลิ่นเมธี

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานภาควิชา
เคานเตอร 2

5 นายชินภัสร กานุวงษ

นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี งานสารบรรณ งานแผน
งานโครงการ กิจการ นศ.
งานฝกงาน นศ. งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ปริญญาตรี เบิกจายอุปกรณในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หนวยอิเล็กทรอนิกส

2 นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร

3 นางสาวกรปารมี ณ บางชาง

ปริญญาโท

สำนักงานภาควิชา
เคานเตอร 3

ตึก 44 หอง 402
สโตรหนวย
อิเล็กทรอนิกส

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
แตละครั้งที่ภาควิชาครุศาสตรไฟฟาตองการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเกาที่
ลาออกหรื อเกษีย ณอายุ ซึ่งจะมีการกำหนดคุ ณสมบั ติ ของผูส มัครและภาระงานที่ ต องการอยางชัดเจนตาม
หลั ก เกณฑ ท ี ่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด การประกาศรั บ สมั ครสามารถพบได ท ี ่เ มนู “ข าวสมั ครงาน” ของคณะ
www.fte.kmutnb.ac.th และกองบริหารและจัดการทรั พยากรมนุ ษย www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่งจะมีการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและประกาศผลการคัดเลือกบุคคลอีกครั้งหนึ่ง สำหรับปการศึกษา 2563
ภาควิชายังไมไดเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุทดแทนเจาหนาที่ที่เกษียณ
เมื่อไดรับบุคลากรใหมเรียบรอยแลว หัวหนาภาควิชาจะมีการมอบหมายงานแกบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ภาระงานที่ไดประกาศรับสมัครและเกลี่ยภาระงานตามความสามารถ โดยหากเปนบุคลากรที่ทำหนาที่ประจำอยู
สโตรของแตละหนวย บุคลากรใหมจะไดรับมอบหมายงานที่เกี่ยวของจากหัวหนาหนวยอีกครั้งหนึ่ง
 ระเบียบขอบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-01)
 ระเบียบขอบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-02)

-44การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวในขอ AUN.7.3 จะมีผลตอการเลื่อนตำแหนงและการขึ้นเงินเดือน
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะถูก
ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตนจากหัวหนาภาควิชา และจะเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของทาง
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยที่จะใหผูมีอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เปนผูลงนามในการงานใหเลื่อนตำแหนงหรือการขึ้น
เงินเดือน
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตำแหนงจะมีการกำหนดเพื่อใหพัฒนา หรือ
ปรับปรุงผูปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานใหทำงานอยางมีประสิทธิผล โดยจัดใหมีการประเมินโดยใชหลักการและ
แบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีองคประกอบการประเมิน 2 ดาน ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย (M)
ความมุง มั่นใหเกิดผลสำเร็จของงาน (U) การทำงานเปนทีม (T) จิตสำนึกองคกร (N) และการพัฒนางานอยางตอเนื่อง (B)
กรณี พนั กงานพิ เ ศษใช แบบประเมิ น ประสิทธิภ าพการปฏิบ ัติห นาที่ร าชการของพนักงานพิเศษ ซึ่งมี
องคประกอบการประเมิน 3 ดาน ไดแก
1) ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทานใดอยูในเกณฑตองปรับปรุงติดตอกันสองครั้ง และทาง
ภาควิชาไดมีการใหโอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแลว แตผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไมดขี ึ้น
ทางภาควิชาอาจจะพิจารณาใหออกจากงานโดยถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลง ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ของทางคณะกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึงการรักษาวินัย
และจรรยาบรรณของเจาหนาที่ (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และ AUN.7.3-03)
นอกจากนั ้ น ภาควิ ช าได ส อบถามความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของนั ก ศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา 2563
(AUN.9.1) มีนักศึกษาของหลักสูตรตอบความพึงพอใจ 75 คน โดยสวนใหญกำลังศึกษาอยูในแขนงวิชาไฟฟากำลัง
และควบคุม 77.3% เปนหลักสูตร 4 ป (TE) 61.3% อยูชั้นปที่ 3 34.7% ดานการใหคำปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวชีวิต ขอ 3.4 เจาหนาที่ภาควิชาใหคำแนะนำและชวยเหลือพบวาความพึงพอใจตอการใหบริการจากเจาหนาที่
ทุกคนอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.11 ขึ้นไป
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implemented to fulfil them
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรไดใชกระบวนการของคณะที่มีการสำรวจความตองการใน
การอบรมของสายสนับสนุนวาตองการพัฒนาตนเองทางดานใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ที่หนวยงานอื่นสง
เรื่องผานทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเขา
อบรมตามโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชนในภาระหนาที่ของแตละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหนาภาควิชาพิจารณา
เห็นสมควรใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา เพื่อที่บุคลากรจะไดเพิ่มพูนความรูความสามารถและนำ
ความรูที่ไดมาพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) บุคลากรทุกคนของภาควิชาไดเขารั บการ
อบรม โดยแตละการอบรมจะเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับภาระงานที่ไดรับมอบหมายหรือเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองทำอยูเปน
ประจำ เพื่อพัฒนาความรูของตนเองและนำความรูที่ไดมาพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (AUN.7-4)
ตาราง AUN.7-4 สรุปการเขาอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ สุขสุด

2
3

นางสาวกรปารมี ณ บางชาง
นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร

พนักงานพิเศษ
1 นางสาวกิดากานต กลิ่นเมธี

2

นายชินภัสร กานุวงษ

หัวขอเรื่องที่อบรม/ประชุม

วันเวลา / สถานที่อบรม

เขารวมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ AUN QA
Overview (Version 4.0) รุน 1
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตรไฟฟา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูโดยเนนสมรรถนะผูเรียนเปน
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตรไฟฟา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูโดยเนนสมรรถนะผูเรียนเปน
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ

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

เขารวมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ AUN QA
Overview (Version 4.0) รุน 1
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตรไฟฟา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูโดยเนนสมรรถนะผูเรียนเปน
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตรไฟฟา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ

วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(อบรมออนไลน)
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 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
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ชื่อ – นามสกุล

หัวขอเรื่องที่อบรม/ประชุม
จัดการเรียนรูโดยเนนสมรรถนะผูเรียนเปน
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ

วันเวลา / สถานที่อบรม

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลใหแกบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเดนในแตละป โดยใชหลักการเกณฑ
การคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว (AUN.6.6-01) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแกผูที่ไดรับ
คั ด เลื อ กที ่ ไ ด ป ระพฤติ เ ป น แบบอย า งที ่ ด ี เสี ย สละ และอุ ท ิ ศ ตนสร า งประโยชน แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย
และหนวยงาน สมควรไดรับการยกยองสรรเสริญ เพื่อเปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตอไป โดยปการศึกษา 2563

ผูที่ไดรับรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน ระดับสวนงาน เปนเจาหนาที่ของภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ไดแก นางศิริรักษ สุขสุด
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7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7










รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.7.1 AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
AUN.7-2 AUN.7.2-01 ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.7.2-02 ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ
AUN.7-3 AUN.7.3-01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7.3-02 แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.7.3-03 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษาและระดับความพึงพอใจตอการจัด การ
หลักสูตร ปการศึกษา 2563
AUN.7-4 AUN.7.4 สรุปการเขาอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7-5 AUN.6.6-01 หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน

-48AUN.8 คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
ผลการดำเนินงาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ไดมีการกำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเขาศึกษาตอในแตละปการศึกษาตามที่ระบุไวใน มคอ. 2
หมวดที่ 3 (AUN.1-01) แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในชวงระยะเวลา 5 ป และทางบัณฑิตศึกษาจะทำ
หนาที่เปดรับสมัครนักศึกษาใหมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการจัดทำระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม
(AUN.8.1-01) และประชาสัมพั นธทางเว็บไซต https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin.aspx ซึ่ง
ผูสนใจเขาศึกษาตอสามารถตรวจสอบขาวสารการรับสมัครนักศึกษาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยผูมีสวนไดสวน
เสียสามารถรับทราบขอมูลและขาวสารที่ประกาศและที่มีการประชาสัมพันธสำหรับขอมูลที่เพิ่มเติมและมีการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและตามที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองการ
ตาราง AUN.8.1 ขอมูลการรับเขานักศึกษาในหลักสูตร [MTE+S-MTE+G-MTE= รวม]
ปการศึกษา

จำนวนผูสมัคร

จำนวนที่ประกาศรับ

1/2558
2/2558*
1/2559
2560**
2561
2562
2563

4
4
43
29
11
15

40 + 0 + 0 = 40
4
40 + 40 + 25 = 105
20 + 40 + 0 = 60
20 + 40 + 0 = 60
20 + 40 + 0 = 60

จำนวนผูมสี ิทธิ
เขาศึกษา
2+0+0=2
4
6 + 12 + 25 = 43
1 + 15 + 0 = 16
6+5+0=9
3 + 12 + 0 = 15

จำนวน
ที่ลงทะเบียน
2+0+0=2
4
6 + 12 + 24 = 42
1+7+0=8
6+0+0=6
3 + 10 + 0 = 13

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

ปการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562

ป 1
1
2
37
10
6+6

ป 2
2
6
41
14
5+5

1
15
4
37
3+10+1*

ตกคาง
2
26
2
37
3+9

1
7
9
4
11
3*

รวม
2
5
8
0
6
2*

1
24
50
41
21
29

2
37
51
37
20
24
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ปการศึกษา
2563
*รักษาสภาพ

ป 1
1
3+9

ป 2
2
3+10

1
5

ตกคาง
2
3

1
2*

รวม
2
2*

1
19

2
18

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ไดกำหนดกฏเกณฑ คุณสมบัติผูสมัคร และวิธีการรับสมัครตามที่ถูกระบุในเอกสารหลักสูตร มคอ. 2 หมวดที่ 3
ขอ 2.2 เรื่อง คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอ (AUN.1.1-01, AUN.1.1-02) โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทำระเบียบการรับ
สมัครบนเว็บไซตของบัณฑิตศึกษาดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม และจัดสอบวัดคุณสมบัติ ดวยวิธีการสอบ
สั มภาษณ โ ดยคณะกรรมการวั ดและประเมินผลการสอบเขาศึกษาตอระดับ บัณฑิตศึกษา โดยใชเกณฑการ
ประเมินผลสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรและที่กำหนด
โดยคณะกรรมการที่ถูกแตงตั้งมาจากมหาวิทยาลัย ที่ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวของ โดยขอมูลและรายละเอียดในการรับสมัครนักศึกษาใหมทั้งหมดจะมีการเผยแพรสูสาธารณะทุก
ชองทางและตามความเหมาะสม
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มีระบบการติดตามความกาวหนาของผูเรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผูเรียนผานทางระบบสารสนเทศ
เพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp และทางเว็บไซตของภาควิชา
ตลอดจนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ผานทาง e-mail, Line และ Facebook อีกทั้งมีการมอบหมายให
มีระบบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาประจำหอง (AUN.8-3-01) อาจารยผูสอน และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการควบคุม ดูแล ใหคำปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใชชีวิต ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางใกลชิดและตอเนื่อง

-508.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการการจัดสัมมนาประจำประดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตร
เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยมีว ั ตถุ ป ระสงคเ พื ่ อแนะนำระบบการศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟาศึกษา นักศึกษาไดนำเสนอผลงานความกาวหนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และมีการ
ระดมความคิ ดเห็ น สำหรั บ นำมาใชก ำหนดแนวทางการพั ฒ นาหลั กสูตรระดับ บั ณฑิ ตศึ ก ษา ตลอดจนสรา ง
ความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยของภาควิชา นอกจากนี้ทางหลักสูตร ภาควิชา
มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ไดมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนจำนวนมาก ไดแก การไหวครู การ
ปฐมนิเทศบัณฑิตใหม การปจฉิมนิเทศ การเขารวมการประชุมทางวิชาการ การบรรยายผลงานวิจัย การจัด
ฝกอบรม การฟงบรรยายพิเศษ การประกวดงานวิจัยดีเดน เปนตน เพื่อที่จะสงเสริมใหบัณฑิตนำไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและการทำวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญในความเปนอยูที่ดีของนักศึกษาดวยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาดวย
การบริการตรวจสุขภาพประจำปใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีหองพยาบาลเพื่อทำการรักษาและ
จายยาเบื้องตนที่มีแพทยประจำทำหนาที่ตรวจสุขภาพในแตละวันซึ่งนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
สามารถตรวจสอบแพทย เ วรเข า ตรวจได ท ี ่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html สำหรั บ
หองน้ำและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแตละอาคารไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะดวยพนักงานทำความ
สะอาดของแตละอาคารและมีการทำประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาทุกชั้นปโดยคุมครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจน
ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตอานรายละเอียดไดที่ http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
 ศูนยบริการสุขภาพ มจพ.

ภาควิชาไดจัดหองเรียน หองทำวิจัย และหองปฏิบัติการตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา
ของหลักสูตรดังกลาวใน AUN.9 โดยคำนึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและการทำวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาของนักศึกษาใน
โครงการการจัดสัมมนาประจำประดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเขาในระบบ และระเบียบของการศึกษา และ
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาในแตละชั้นปและกับคณาจารยของภาควิชา
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คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)

8.1

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

8.2
8.3
8.4

8.5

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7








รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.8.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.8.3
AUN.8.3-01 คำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจำปการศึกษา 2563
AUN.8.4
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจตอการจัดการ
หลักสูตร ปการศึกษา 2563

-52AUN.9 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
ผลการดำเนินงาน
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
ภาควิชาไดจัดหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและ
การทำวิจัยใหแกทุกหลักสูตร ดังนี้
1) อาคาร 52 มีหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการและหองสำหรับนักศึกษาทำโครงงานรวมทั้งสิ้น
จำนวน 11 หองดังนี้หองเรียน 501, 502, 503, 508, 417หองประลองและปฏิบัติการและหองวิจัย
401, 402, 407, 408, 416 และ 417
2) อาคาร 44 มีหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการและหองสำหรับทำวิจัยรวมทั้งสิ้นจำนวน 13 หอง
ที่ประกอบดวยหอง 403, 404 ,501, 504, 505, 507, 508, 601, 603 และ 611

นอกจากนั้นแตละหองจะมีเครื่องมือและอุปกรณสำหรับการเรียนการสอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร
เครื่องเสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เปนตน อยางไรก็ตาม ภาควิชาไดซื้อโปรเจคเตอรดวย
เงิน S-MTE ไวจำนวน 3 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาโท เนื่องจากในหองโปรเจค
ไมมีการติดตั้งเครื่องไว จึงสงผลใหหากนักศึกษาตองการใชงานสามารถมาเบิกไดที่สำนักงานภาควิชา อยางไรก็
ตาม เครื่องโปรเจคเตอรนี้นักศึกษาทุกหลักสูตรของภาควิชาสามารถใชงานรวมกันได สำหรับหองประชุมของคณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังสามารถทำโครงการผานภาควิชาเพื่อใชสำหรับการบรรยาย
การฝกอบรม และการประชุมวิชาการได
ปการศึกษา 2563 ภาควิชาไดสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา (AUN.9.1) โดย
ผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาของหลักสูตร 8 คน เกี่ยวกับหองเรียน หองโปรเจค และสิ่งสนับสนุน โดย
ลักษณะของแบบสอบถามนักศึ กษาสามารถเลื อกตอบวาไมเ คยใชบริ การได ดังนั้น แตละคำถามจึงมีผ ู ต อบ
แบบสอบถามไมเทากัน ซึ่งหัวขอที่ไดสอบถาม เชน
- ความเหมาะสม เพี ย งพอ และทั น สมั ย ของห อ งเรี ย น และอุ ป กรณ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.71 (SD 1.604)
- ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยของหองโปรเจคอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.17 (SD 1.169)

-53- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย
4.25 (SD 1.035)
- ความเหมาะสม และเพียงพอของระบบอินเตอรเน็ต นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่
คาเฉลี่ย 4.25 (SD 0.886)
- ความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในการทำโครงงาน หรืองานวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยูในระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ย 3.86 (SD 1.345)
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางที่นักศึกษาของหลักสูตรสามารถไปคนควาหนังสือ ตำรา และวารสาร ซึ่ง
หอสมุดกลางมีการสั่งซื้อหนังสือใหม ๆ เขาทุกปตามคำขอของนักศึกษาและอาจารยในมหาวิทยาลัยนอกจากนั้น
นักศึกษาสามารถใชงานหองโสตทัศนูปกรณ และใชงานหองรวมเพื่อการติวหรือทำงานเปนกลุมดวยการจองหอง
ออนไลนไดผานทางเว็บไซตของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th เวลาเปดทำการของหอสมุดกลาง
ไดแก
- ภาคการศึกษาปกติวันจันทร-วันศุกรเวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร เวลา 09.00-18.00 น.
- ภาคฤดูรอนวันจันทร-วันศุกรเวลา 08.00-16.00 น.
นอกจากนั้น เว็บไซตของหอสมุดกลางมีฐานขอมูลที่เปนแหลงคนควาใหนักศึกษาสืบคนและดาวนโหลด
เอกสารตาง ๆ ไดจาก เมนู Online Database ฐานขอมูล อาทิเชน Elsevier e-Books Collection, ACM Digital
Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เปนตน และเมนู สืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC ซึ่งจะเขาเว็บไซต
http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่อสืบคนเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ
ปการศึกษา 2563 สำหรับความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในหัวขอที่สอบถาม
เกี่ยวกับแหลงเรียนรู และแหลงคนควาขอมูล พบวา
- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย
4.25 (SD 1.035)
- หนังสือ/ตำรา/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ แหลงขอมูลคนควาของหองสมุดมหาวิทยาลัยมีจำนวนเพียงพอ
ทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนและการวิจัยไดความเหมาะสม นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.63 (SD 0.744)

-549.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
ภาควิชาไดมีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณเปนจำนวนมากสำหรับใชในการจัดการเรียนการสอน เชน
เครื่องมือวัดและเครื่องมือกำเนิดสัญญาณสำหรับงานวิจัยขั้นสูง ที่ประกอบดวย ดิจิตอลออสโลสโคปความถี่ 100
MHz และเครื่องกำเนิดสัญญาณฟงชันเจนเนอเรเตอรใหนักศึกษาสามารถใชงานรวมกันในการเรียนการสอนและ
การวิจัยนอกจากนั้นสำหรับวัสดุและอุปกรณเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาไดมีการจัดสรรใหนักศึกษาได
ฝกปฏิบัติงานที่เพียงพอตอการใชในการเรียนการสอนและการทำวิจัย

ปการศึกษา 2563 สำหรับความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในหัวขอที่สอบถาม
เกี่ยวกับหองปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ไดแก ความเหมาะสม เพียงพอของหองปฏิบัติการ เครื่องมือ
และอุปกรณ สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.57 (SD
1.618)
สำหรับตัวอยางเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรตาง ๆ ที่มีในหองประลองและปฏิบัติการ แสดงดัง
ตารางที่ 9-1
ตารางที่ 9-1 ตัวอยางเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรตางๆ ที่มีในหองประลองและปฏิบัติการ
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายการ
เครื่องรีดฟลม GMP รุน PHOTONEX@235DIGITAL
เครื่องแกะสลัก Robotech รุน RCN 6090 พรอมตัวควบคุม
ดิจิตอลมัลติมิเตอร รุน CD 800A
R-DECADE EXTECH INSTRUMENTS - 380400
เครื่อง INVERTER ยี่หอ SIEMENS รุน 6SE6440-2UD17-5AA1
SIEMENS INVERTER MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480V
เครื่องกัดลายวงจรพิมพ (ROTARY JET PROCESSOR)
เครื่องจายไฟกระแสตรงแบบอนาล็อก รุน GPR-303
เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟา ยี่หอ MCP รุน SG1003
เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบ 2 ชอง ยี่หอ RIGOL รุน DG1022
เครื่องจายไฟฟากระแสตรง ยี่หอ MCP รุน M10-TP3005H
แหลงจายไฟฟากระแสตรง #APS1
กลองคาความจุแบบปรับคาได ยี่หอ EXTECHรุน 380405

จำนวน
1
1
10
8
1
1
1
10
32
10
4
10
15

-55ลำดับ
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายการ
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยี่หอ RIGOL รุน DS1052E
ดิจิตอลออสซิลโลสโคปความถี1่ 00MHz ยี่หอ RIGOL รุน DS2102A
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟงชั่นเจนเนอเรเตอร ยี่หอ RIGOL รุน DG1022
ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรพรอมซอฟตแวร รุน780379-02
ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรรุน780381-02
บอรดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร รุน 779378-01
บอรดทดลองพลังงานทดแทน รุน781360-01
บอรดทอลองเรื่องตัวตรวจจับ รุน781032-01
เครื่องสแกนสามมิติ
เครื่องพิมพสามมิติ รายละเอียด : รุน FF Creator Pro

จำนวน
34
25
25
1
1
1
1
1
1
1

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
ภาควิชาไดติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายเพิ่มเติมใหครอบคลุมทุกชั้นทั้ง 2 อาคารที่มีการจัดการเรียนการสอน
ใหแกนักศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา ผาน Wireless network connectionชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ดวยการ
ติ ด ตั ้ ง Wireless Access Point เพิ ่ ม เติ ม 14 จุ ด ขณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได พ ั ฒ นาความสามารถในการเข า ถึง
อินเตอรเน็ตไรสายใหครอบคลุมทุกสวนของมหาวิทยาลัยผาน Wireless network connection ที่ติดตั้งโดย AIS
ชื่อ @KMUTNB-WIFI by AIS นอกจากนั้น ที่ตึก 44 และ 52 ไดมีการติดตั้ง Router เพิ่มเติมจาก TRUE ตั้งแตป
การศึกษา 2561 เปนตนมา ซึ่งบุคลากรทานใดมีรหัสอินเทอรเน็ตไรสายของ AIS และ TRUE ก็สามารถ Login ได
เชนกัน โดยนักศึกษาสามารถเข าใชงานดวยชื่ อผู ใช งานและรหัส ผานที่ มหาวิ ทยาลั ยแจ งไวต ั้ งแตเขาศึ ก ษา
นอกจากนี้ ภาควิชามีเว็บไซต e-learning ที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา ไดแก te.kmutnb.ac.th/wbi/,
te.bopp.go.th และ www.edu.kmutnb.ac.th
ปการศึกษา 2563 สำหรับความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในหัวขอที่สอบถาม
เกี่ยวกับแหลงเรียนรู และแหลงคนควาขอมูล พบวา
- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย
4.25 (SD 1.035)
- ความเหมาะสม และเพียงพอของระบบอินเตอรเน็ต นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่
คาเฉลี่ย 4.25 (SD 0.886)

-569.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะและภาควิชาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ภาควิชามีการปรับปรุงหองเรียนใหมีความทันสมัยเพื่อสงเสริมและกระตุนการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตร
สำหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยไดมีบริการตรวจสุขภาพประจำปฟรีใหแกนักศึกษาที่แจงความ
จำนง ตลอดจนมีหองพยาบาลเพื่อทำการรักษาและจายยาเบื้องตน และมีแพทยเวรเขาตรวจในแตละวัน ซึ่ง
สามารถดูขอมูลไดที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html และมหาวิทยาลัยไดทำประกันอุบัติเหตุใหแก
นั ก ศึ ก ษา ซึ ่ ง คุ  ม ครองเมื ่ อ ประสบอุ บ ั ต ิ เ หตุ จ นได ร ั บ บาดเจ็ บ และเสี ย ชี ว ิ ต สามารถดู ข  อ มู ล ได ที่
www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx สำหรั บหองน้ำและบริ เวณที่ จ ั ดการเรียนการสอนในแต ละ
อาคารไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะดวยพนักงานทำความสะอาดของแตละอาคาร
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 44 อาทิเชน กลองวงจรปด บันไดฉุกเฉิน ระบบแจงไฟไหม
ระบบสปริงเกอร และถังดับเพลิงเปนตน ขณะที่อาคาร 52 มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาทิเชนตูเก็บสาย
ดับเพลิงพรอมอุปกรณชุด (Fire hose Rack) กลองวงจรปด และบันไดขึ้นลง 3 ดานที่สามารถใชเปนทางฉุกเฉิน
ได เปนตน นอกจากนั้น อาคารของคณะไดถูกออกแบบใหมีทางลาดบริเวณทางขึ้นดานหนาอาคาร 44 และทาง
ขึ้นดานขางของอาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟ เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูมีความตองการพิเศษในการเขาถึงสวน
ตาง ๆ ของคณะ

โดยตั้งแตปการศึกษา 2561 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานความ
ปลอดภัย ไดแก การติดตั้งระบบแจงไฟไหมใหม การติดตั้งระบบวงจรปดเพิ่มเติม การติดตั้งขอบกันลื่นของบันได
แตละขั้นใหม ที่อาคาร 44 และการติดตั้งระบบแจงไฟไหมใหม การติดตั้งระบบวงจรปดเพิ่มเติม การติดตั้งระบบ
คียการดที่หองเรียนสำหรับควบคุมประตูเขา-ออกและระบบไฟฟาในหองนั้น ๆ ที่อาคาร 52
สำหรับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา ปการศึกษา 2563 (AUN.9.1) ในสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่น ๆ ที่สงเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมที่คาเฉลี่ย 4.13 (SD
1.008) โดยระบบสาธารณูปโภคของคณะ ไดแก ประปา ไฟฟา หองนา การกาจัดขยะ การทาความสะอาด ระบบ
ปองกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ลิฟต และทางลาดเอียงมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.25 (SD 1.165)

-57การประเมินตนเอง
คะแนน
สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and
9
Infrastructure)
1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

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

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

Overall
รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.9.1 ถึง AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจตอการจัดการ
AUN.9.5
หลักสูตรในภาพรวม ปการศึกษา 2563

-58AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
ผลการดำเนินงาน
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดถูกออกแบบและพัฒนาจากผูมี
สวนไดสวนเสีย เพื่อใหหลักสูตรสะทอนการเปนบัณฑิต “คิดเปน ทำเปน ถายทอดเปน” ตามอัตลักษณของ
ภาควิชาและสอดคลองกับคณะที่ตองการผลิตครูชาง (อาจารยในมหาวิทยาลัย) จึงสงผลใหหลักสูตรสามารถสราง
บัณฑิตที่เปนครูที่สามารถถายทอดและเขาใจทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาเพื่อสอนในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการได ดังนั้น ขอมูลที่สำคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และศิษยเกา (AUN.1.3-02, AUN.9.1, AUN.10.1)
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปดรับฟงความคิดเห็นจาก
อาจารย ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ในการกำหนดสมรรถนะที่ตองการของหลักสูตร ทักษะความรูของผลการ
เรียนรูที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาของหลักสูตร
เปนบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ และเจตคติตามที่หลักสูตรคาดหวัง นอกจากนั้นหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (AUN.9.1, AUN.10.1) มีการปรับปรุงใหทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่
กำหนดทุก ๆ 5 ป ซึ่งไปเปนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามีการกำกับการดำเนินงานของหลักสูตรให
เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน และ มคอ. 7 หมวดที่ 6
ขอ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (ในแบบฟอรมเดิม) หรือ OBE 7
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลักสูตรมีการกำหนดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไวใน
เอกสารหลั กสูตร มคอ.2 และมี การดำเนิ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวอยางตอเนื่องทุกภาค
การศึกษา ซึ่งผูสอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรูในเอกสาร OBE 3 และ
หลักจากสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรูในเอกสาร OBE 5
หลังจากนั้น หลักสูตรจะมีการจัดทำเอกสาร OBE 7 (AUN.1.3-02) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรใน
รอบปการศึกษา โดยมีการทวนสอบและการประเมินหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษา ในหมวด
ที่ 7 ขอ 1 การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน ในหมวดที่ 7 ขอ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน ใน
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หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ขอ 2 การนำไปดำเนินการเพื่อการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 9 ขอ 1 ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่
ผานมา ในหมวดที่ 9 ขอ 2 ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร และในหมวดที่ 9 ขอ 3 แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป
การศึกษาถัดไป ซึ่งผลที่ไดจะนำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการศึกษาในปตอไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับสูง นักศึกษาสวนใหญเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาดังนั้นงานวิจัยสวนใหญจึงมุงเนนการทำวิจัยในการ
พัฒ นารู ป แบบการเรีย นรู  หลั กสู ตรฐานสมรรถนะในการจัดฝกอบรม ดังนั้น ผลงานวิจ ัยจึงสามารถนำไปใช
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นพบวาผูสอนมี
การสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแงแนวคิดการทำงานวิจัย วิธีการทำวิจัย และ
กระบวนการในการทำวิจัย เขาไปในทุกรายวิชารายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกัน เชนรายวิชาการสัมมนา วิทยานิพนธ
รายวิชาทางดานการศึกษา และรายวิชาทางดานวิศวกรรม ในลักษณะของการบูรณาการความรูเขาไปภายใน
เนื้อหารายวิชา การคนควาเนื้อหาใหมๆ การจัดทำรายงานและนำเสนองาน การยกตัวอยาง และการแลกเปลี่ยน
ความรูเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหมๆ ใหกับนักศึกษา
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟาไดมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษาและ
ระดับความพึงพอใจตอการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปการศึกษา 2563 (AUN.9.1) โดยนักศึกษามีระดับความ
พึงพอใจตอการใหบริการในปจจุบันในดานดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษามีคามากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.14 (SD 0.663) โดยดดานการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.00 (SD 0.943)
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
ภาควิชารับฟงผลการปอนกลับขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม ไดแก
− นักศึกษาปจจุบัน : จากการสำรวจความพึงพอใจของนั กศึ กษาในการใหบริการสิ่งสนับสนุ น และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู (AUN.9.1) การประเมินการจัดการเรียนและกระบวนการสอนในแตละ
รายวิชา (AUN.10.6-01)
− ศิษยเกา : การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต (AUN.10.1, AUN.10.6-02)
− คณาจารย : จากการสัมมนาภาควิชาฯ การประชุมภาควิชา
− ผูใชบัณฑิต : จากการสำรวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต (AUN.11.5-01, AUN.11.5-02)
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การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7










รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.10.1 AUN.1.3-02 สรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแกไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจตอการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปการศึกษา 2563
AUN.10.1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา 2560
AUN.10.2 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.3-01 OBE 7
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจตอการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปการศึกษา 2563
AUN.10.3 AUN.1.3-01 OBE 7
AUN.10.5 AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจตอการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปการศึกษา 2563
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AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจตอการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปการศึกษา 2563
AUN.10.1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา 2560
AUN.10.6-01 ผลการประเมินการเรียนการสอน 2563
AUN.10.6-02 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา 2561
AUN.11.5-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2559
AUN.11.5-02 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2560
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ผลการดำเนินงาน
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรครุ ศาสตร อุ ตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีการจัดทำเอกสาร OBE 7
(AUN.1.3-01) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เปนประจำทุกปการศึกษาดวย
แบบฟอรม มคอ. 7 แตปการศึกษา 2563 เปนปการศึกษาแรกที่ใชแบบฟอรม OBE 7 ซึ่งในหมวดที่ 2 ขอมูลดาน
นักศีกษาไดปรับมาใชขอมูลเชิงสถิติดานนักศึกษาในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี้ AUN.8
คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) และ ตัวบงชี้ AUN.11 ผลผลิต (Output)
ตาราง AUN.11.1 การสำเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร
จำนวนนักศึกษาทีจ่ บ
ภายในระยะเวลา
< 2 ป
2 ป
> 2 ป
2556
62
73
2557
27
49
8
2558
2
18
7
2/2558
4*
2559
42
2560
34
5
2561
29
2
2562
14
6
1
2563
15
1
*โครงการความรวมมมือกับ Dawai (พมา)
ป
การศึกษา

จำนวนรับ
ในรุน

ป 1
1
2
-

จำนวนนักศึกษาที่พนสภาพ
ลาออก หรือตกออก ในชั้นปที่
ป 2
ป 3
ป 4 เปนตนไป
-

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรครุ ศาสตร อุ ตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีการจัดทำเอกสาร OBE 7
(AUN.1.3-01) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ในหมวดที่ 2 ขอมูลดานนักศีกษา เปนสวนหนึ่งของขอมูล
เชิงสถิติดานนักศึกษาในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี้ AUN.8 คุณภาพผูเรียนและการ
สนับสนุน (Student Quality and Support) และ ตัวบงชี้ AUN.11 ผลผลิต (Output) จากตาราง AUN.11.1 ใน
ปการศึกษา 2563 พบวาไมมีผูสำเร็จการศึกษา อยางไรก็ตาม จากขอมูลยอนหลังจะเห็นไดวานักศึกษาสวนใหญ
สำเร็จการศึกษาภายใน 2 ป
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กองแผนงาน มจพ. ไดติดตามภาวะการหางานทำของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา เปนประจำทุกปในชวง
รับพระราชทานปริญญาบัตร โดยปการศึกษา 2562 ไดติดตามผลบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา 11 เดือน (ซึ่งปกติที่
ผ านมาเป น การติ ดตามผลในรอบ 9 เดื อน) แลว จัดทำเปน รายงานใหทุกหลักสูตรสามารถดาวนโหลดไปใช
ประโยชน ได ที ่ ส  ว นของผลงานกลุ  มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒ นา http://www.planning.kmutnb.ac.th/
portfolio/index?dep_id=5&port_type_id=1 การติดตามภาวะการไดงานทำของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
และการติดตามความพึงพอใจนายจางตอบัณฑิต มจพ. ไดถูกจัดทำเปนรายงานใหหลักสูตรนำไปใชประโยชนใน
การวางแผนการดำเนิ น งานในป ต  อ ไปโดยข อ มู ล ดั ง กล า วจะปรากฏในระบบสารสนเทศของมหาวิ ทยาลัย
www.planning.kmutnb.ac.th/information.htm โดยมหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินการสำรวจภาวะไดงานทำ
ของบัณฑิตและความพึงพอใจนายจางในชวงรับพระราชทานปริญญาบัตรเปนประจำทุกป ที่ไดมีการสอบถาม
เกี่ยวกับประเภทงานที่ทำ การใชเวลาในการหางานทำ ระดับการนำความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทำ เงินเดือนที่
ไดรับ และความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชา และการติดตามความพึงพอใจนายจางตอบัณฑิตที่จบใหม โดย
หนวยงานของนายจางเปนทั้งหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สำหรับขอมูลในรายงานความพึงพอใจ
ของนายจางจะมีการสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจนายจางตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ดาน ที่จำแนก
ตามระดับการศึกษา หนวยงาน กลุมนายจาง และกลุมสาขาวิชา ระดับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตใน
ดานความสอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณของ มจพ. ตลอดจนขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย ที่
หลักสูตรสามารถนำขอมูลมาใชพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและรองรับกับความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางเหมาะสม (AUN.11.3)
ตาราง AUN.11.3 การไดงานทำของผูสำเร็จการศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา 9 - 11 เดือน
ปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
2561*

จำนวน
ผูสำเร็จ
การศึกษา

ผูกรอก
แบบสำรวจ

มีงานทำ
จำนวน

รอยละ

มีงานทำและศึกษาตอ
จำนวน

75
69
66
95.65
1
57
53
51
96.23
25
23
19
82.60
3
3
2
66.66
39
37
35
94.59
3
3
1
33.33
4
4
4
100
2562**
1
1
1
100
7
6
6
100
*MTE (บน) G-MTE (ลาง)
**วิศวกรรมไฟฟา MTE (บน) วิศวกรรมไฟฟาศึกษา MTE, S-MTE (ลาง)

ไมมีงานทำ

ศึกษาตอ

รอยละ

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

1.45
-

2
4
1
2
1
-

2.90
17.39
33.33
5.41
33.33
-

2
1
-

3.77
33.33
-
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หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาไดกำหนดใหนั กศึ กษาพั ฒ นา
งานวิ จ ั ย ที่ เกี ่ ยวข องกั บงานทางด า นวิ ศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื่อใหผ ูเรีย นมีมาตรฐานผลการเรียนรูคาดหวัง
(Learning Outcomes) ของหลักสูตร ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดกำหนด
แผนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
การจัดฝกอบรม การสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมสมัยใหม
เปนตน แตดวยสถานการณ Covid-19 สงผลกระทบตอแผนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางมาก
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาไดมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู
มีสวนไดสวนเสีย ไดแก ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. (AUN.11.5-01, AUN.11.5-02) การประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการหลักสูตร (AUN.9.1) เปนตน
หลักสูตรมีการนำผลการประเมินความพึงพอในในดานตางๆ มาปรับปรุงและพัฒนา ไดแก การปรังปรุง
หลักสูตรในรอบทุก ๆ 5 ป การพัฒนาวิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การวัดและประเมินผล
การเรียนรูและการกำหนดทิศทางของงานวิจัย เพื่อใหผูเรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามที่
กำหนดของหลักสูตร
ปการศึกษา 2562 ผลประเมินปลาสุดที่จัดทำโดยกองแผนงาน (AUN.11.5-02) ที่ยังไมใชรายงานฉบับ
เต็มและเปนการรายงานผลความพึงพอใจในภาพรวมทุกระดับการศึกษา
ตาราง AUN.11.5-01 ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ระดับปริญญาโทของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ป
การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562*

คุณธรรม

X

4.25
4.33
4.60
4.26
4.25
4.37
4.51
4.35

SD
0.651
0.598
0.397
0.501
0.555
0.639
0.437
0.569

คุณลักษณะของบัณฑิต
ปญญา
ความสัมพันธ

ความรู

X

4.15
4.38
4.47
4.27
4.26
4.35
4.42
4.35

SD
0.602
0.428
0.424
0.460
0.416
0.632
0.406
0.527

X

4.18
4.29
4.44
4.09
4.17
4.20
4.09
4.11

SD
0.747
0.510
0.451
0.534
0.630
0.753
0.575
0.596

X

4.20
4.25
4.54
4.29
4.17
4.31
4.44
4.23

SD
0.614
0.467
0.412
0.488
0.521
0.717
0.433
0.534

วิเคราะห

X

4.18
4.13
4.44
3.94
4.01
4.11
4.17
3.97

SD
0.538
0.450
0.459
0.478
0.762
0.696
0.468
0.576

รวม

X

4.20
4.28
4.51
4.17
4.18
4.27
4.33
4.21

N

SD
0.575
0.451
0.390
0.423
0.503
0.637
0.423
0.499

13
26
25
33
22
37
9
**
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**ไมไดระบุมาให

ตาราง AUN.11.5-02 สรุปความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดานหลักสูตร การสอน การทำ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ (Project)
ปการศึกษา
2559

2560

2561

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

N
1
1
1
6
19
12
3
4

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

รวม

X

3.64
5.00
5.00
4.30
4.66
4.80
4.17
4.47

SD
0.563
0.314
0.268
0.839
0.462

อยางไรก็ตาม ภาควิชาไดสอบถามนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการจัดการ
หลั ก สู ต ร ป ก ารศึ ก ษา 2563 (AUN.9.1) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การจั ด การหลั ก สู ต รจากผู  ตอบ
แบบสอบถาม 8 คน พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.13 SD
0.835) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณวุฒิที่จะไดรับเมื่อสำเร็จการศึกษาสูงที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.63 (SD 0.744)
ซึ่งปการศึกษาที่ผานมาเปนดานที่ไดคาเฉลี่ยต่ำที่สุด อาจดวยกลุมผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งยัง
ไมไดเคยประเมินฯ ทำใหเห็นไดวาแมเปนหลักสูตรเดียวกันแตความคิดเห็นตางกันได ขณะที่ความเหมาะสมของ
การจัดตารางสอนในแตละภาคการศึกษามีความพึงพอใจนอยที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.13 (SD 0.835)
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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7




-6611

ผลผลิต (Output)

11.4 The types and quantity of research activities by students are
established, monitored and benchmarked for improvement
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established,
monitored and benchmarked for improvement
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7




รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.11.1 AUN.1.3-01 OBE 7
AUN.11.2 AUN.1.3-01 OBE 7
AUN.11.3 AUN.11.3 ภาวะการไดงานทำของบัณฑิต ปการศึกษา 2562
AUN.11.4 AUN.11.4 ผลงานการตีพิมพเผยแพรของนักศึกษา ปการศึกษา 2563
AUN.11.5 AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจตอการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปการศึกษา 2563
AUN.11.5-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2561
AUN.11.5-02 สรุปยอการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2562

