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คำนำ 

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง

ตอเนื ่องโดยมีวัตถุประสงคเพื ่อวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑและ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา 3 

ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  

ดังนั้นภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และใช

เกณฑประเมินในระดับหลักสูตรของASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) โดย

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับนี้ไดแสดงผลการประเมินตามเกณฑของ AUN-QA ท่ีมุงเนนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีพิจารณาExpected Learning Outcome (ELO) เปนสำคัญโดยมีเกณฑการประเมิน

เปนแบบ 7 ระดับ ซึ่งผลการประเมินที่ไดสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล และสามารถใชเผยแพรใหกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียรับทราบ

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

แนวทางคุณภาพ 2 สวน ไดแก สวนที ่ 1 องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานมีตัวบงชี ้ 1 ตัวบงชี้ คือ  

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และสวนท่ี 2 องคประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบดวย

เกณฑ 11 เกณฑ (AUN.1- AUN.11) สรุปผลการประเมินไดดังนี้ 

 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดำเนินการ 

ผาน ไมผาน 

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

3. คุณสมบัตขิองอาจารยประจำหลักสูตร   

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจำ   

5. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี)   

6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ   

7. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)   

8. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   

9. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   

10. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสำเร็จการศึกษา   

11. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   

12. การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป *  

*หลักสูตรอยูระหวางการดำเนินการปรับปรุง ซึ่งจะเริ่มใชในปการศึกษา 2565 

การดำเนินการตามองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานซึ่งเปนการดำเนินการตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดำเนินการไดตามเกณฑการประเมินครบทุกขอ 

 สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร 

 () ผาน (   ) ไมผาน 
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สวนที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสตูร 

1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต    

สาขาวิชา :  วิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering Education 

ชื่อเต็ม (ไทย) :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

ชื่อยอ (ไทย) :  ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาศึกษา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Science in Technical Education (Electrical Engineering Education) 

ชื่อยอ (อังกฤษ) :  M.S. Tech. Ed. (Electrical Engineering Education) 
 

2. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

( ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กำหนดเปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  5/2560 

เม่ือวันท่ี 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

3. รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตรปจจุบัน 

 1. รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล 

 3. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท 

 

4. ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนสวนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

เดิมมีฐานะเปนแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) กอตั้งเมื ่อป 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 เปนชวงระยะเวลาท่ีคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม ไดรับการกอตั้งขึ้น โดยความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 

เพื่อผลิตครูชางในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา โครงการความ

ชวยเหลือดังกลาวไดเนนทางดานการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการเรียนการสอน ผูเชี ่ยวชาญ 

ตลอดจนทุนการศึกษา ฝกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุนที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2512 ซึ่งเปน
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หลักสูตร 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

ภาควิชาแรกของประเทศไทยท่ีใหปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือผลิตครูชาง

ท่ีเนนการสอนทางทฤษฎีท่ีเรียกวา ครูทฤษฎีไฟฟา (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปจจุบนันี้ 

ปรัชญา : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว คือ “พัฒนาคน 

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  

ปณิธาน :  มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูที ่มีความรูความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร วิศวกรรม  

และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถายทอด การบริหารจัดการ การใช การสรางและพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนผูที่รูจริง ทำไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม มุงพัฒนางานดานการศึกษา 

วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำเพ่ือรับใชสังคม 

 วิสัยทัศน : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรคงานวิจัย  

ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล 

 พันธกิจ :  

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม   

2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี 

3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคำปรึกษา การทดสอบ การสำรวจ รวมท้ังการฝกอบรมและพัฒนา 

4. ทำนุบำรุง อนุรักษและจรรโลงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย 

วัตถุประสงค : 

1. ผลิตครูชางอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม  

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติการที่มีความพรอมทาง 

ดานการเรียนการสอนและการจัดการดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
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2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางดานเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผูบริหารอาชีวศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาดานการ

อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม  ใหเปนผูนำในดานความคิด การคนควาและวิจัย 

3. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดานการศึกษา เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม และงานธุรกิจดานชาง

อุตสาหกรรม ท้ังงานวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกต 

4. บริการทางวิชาการดานวิชาประยุกตตางๆ  ไดแก  การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอน และชางอุตสาหกรรมใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เปดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และใหแก

ชุมชนตามความตองการของทองถ่ิน 

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ท้ังในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ  ท่ีมุงเนน 

การปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมแกนักศึกษาใหเปนพลเมืองท่ีดี 

 

อัตลักษณ :   บัณฑิตท่ีคิดเปน ทำเปน ถายทอดเปน  

เอกลักษณ :  ตนแบบแหงการผลิตครูชาง สรางสรรคนวัตกรรม 

 

5.  ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

5.1 ปรัชญา 

เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการทำวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีทางดาน

วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา 

5.2 ความสำคัญ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ใหความสำคัญกับการพัฒนาคน

และการศึกษา เพื่อมุงสู สังคมแหงการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ความลึกซ้ึงในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา ท่ีสามารถสรางองคความรูในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

การศึกษาดานเทคโนโลยีซ่ึงเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ จะมีสวนสำคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรูและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย

วิจัยแหงชาติ 

5.3 วัตถุประสงค 

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ใหมีความรู ความสามารถ ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1) การถายทอดองคความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาในกลุมตาง ๆ 

2) วิเคราะหและออกแบบเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟาในกลุมตางๆ 

3) ทำวิจัยและพัฒนาองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟา ที่สามารถนำไปประยุกตใชในดานการเรียนการ  

สอนและดานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4) มีความรับผิดชอบตอสังคม มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานอาชีพ 

5.4 จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรจำนวน 36 หนวยกิต 

5.5  รูปแบบของหลักสตูรหลักสูตร 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 
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 วิชาเลือกเฉพาะแขนงตาง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 9 หนวยกิต 

5.6 ภาษาท่ีใชภาษาไทย 

5.7 การรับเขาศึกษารับเฉพาะนักศึกษาไทย  

5.8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

1. อาจารยประจำสถาบันศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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 
 

ตารางสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที ่กำหนดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1เกณฑการประเมิน 
ผลการดำเนินการ 

ผาน ไมผาน 

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

3. คุณสมบัตขิองอาจารยประจำหลักสูตร   

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจำ   

5. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี)   

6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ   

7. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)   

8. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   

9. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   

10. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสำเร็จการศึกษา   

11. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   

12. การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป *  

*ยังไมถึงรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

 

การประเมินตนเององคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน มี 1 ตัวบงชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกอบดวยเกณฑการ

ประเมินจำนวน 12 ขอ ผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐาน จำนวน 12 ขอสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการ

หลักสูตร 
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( ) ผาน (   ) ไมผาน 
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สวนที่ 3 

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพหลักสูตรองคประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร เปนการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร มีเกณฑการประเมิน จำนวน11 เกณฑ แตละเกณฑมีระดับการประเมิน 7 ระดับตามรายละเอียดตอไปนี้ 

คะแนน คำอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

มหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟาและในป พ.ศ. 2551 และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-01) เพ่ือใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับมาตราฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สป.อว) โดยไดพิจารณาทิศทางในการ

พัฒนาตามวิสัยทัศนและพันธกิจของภาควิชาท่ีสอดคลองกับของคณะและมหาวิทยาลัย) ท่ีระบุไวดังนี้ 

วิสัยทัศนของคณะ : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรค

งานวิจัย  ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล 

พันธกิจของคณะ :  

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม   

2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี 

3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคำปรึกษา การทดสอบ การสำรวจ รวมท้ังการฝกอบรมและพัฒนา 

4. ทำนุบำรุง อนุรักษและจรรโลงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

จึงไดกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สป.อว.  

หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ (TQF) ที ่ม ุ งเน นในการผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ว ิศวกรรมไฟฟา ใหม ีความรู  ความสามารถในการสรางและพัฒนาองคความรู ทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

และการศึกษา เพื่อนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดการวิจัยและพัฒนาทางดาน

วิศวกรรมไฟฟา เพื่อใหไดรับองคความรูใหมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและการ

ประยุกตใชงานวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

และการฝกอบรม ใหเกิดประโยชนตอแวดวงการศึกษาของประเทศไทย ตลอดจนการสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบตอสังคม โดยผลการ

เรียนรูของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

ไดกำหนดไวใน มคอ. 2 ท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  

2) ดานความรู  
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3) ดานทักษะทางปญญา  

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ  

5) ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2559 เปนตนมามหาวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกหลักสูตรดำเนินการจัดทำรายงาน

การประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สป.อว และใชเกณฑประเมินในระดับหลักสูตรของ 

ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)  ด ั งน ั ้นหล ักส ูตรคร ุศาสตร อ ุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จำไดมีการดำเนินการปรังปรุงใหมีผล

การเรียนรูที ่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรขึ้นโดยการอางอิงและเทียบเคียงจาก

มาตรฐานผลการเรียนรู(Learning Outcomes) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ขอท่ี ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง(Expected Learning Outcomes) 

ผลการ

เรียนรูท่ัวไป 

(Generic 

Outcomes) 

ผลการเรียนรู

ทักษะเฉพาะ

ทาง 

(Subject 

Specific 

Outcomes) 

1 มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   

2 ศึกษาคนควาไดดวยตนเองและมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต   

3 บริหารและจัดการระบบงานในสาขาวิชาชีพได   

4 มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอขอมูลได   

5 ทำงานเปนทีมและปรับตัวอยูในสังคมได   

6 มีทักษะในการใชระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรได   

7 ออกแบบและวิเคราะหระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา   

8 ปฏิบัติงานและแกปญหาระบบงานดานวิศวกรรมไฟฟา   

9 ใชเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมได   

11 ถายทอดและจัดฝกอบรมองคความรูดานวิศวกรรมไฟฟาได   

10 พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนดาน

วิศวกรรมไฟฟาได 

  

12 วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา ท่ีสามารถนำไป

ประยุกตใชในสาขาอาชีพได 
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สำหรับการเปรียบเทียบระหวางผลการเร ียนรู ที ่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับ

มาตรฐานผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) ของหลักสูตรไดดำเนินการจัดทำขึ ้นโดยการอางอิงและ

เทียบเคียงโดยผูรับผิดชอบของหลักสูตรและผูท่ีเก่ียวของ แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบระหวางผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (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. สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใช

ความรูตอบุคคล องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 

            

6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ  รวมถึงเขาใจถึง

บริบททางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

            

ความรู             

1. มีความรูท่ีลึกซึ้งในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา             

2. มีความรู พื ้นฐานท่ีลึกซึ ้งในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะใน

รายวิชาท่ีสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ 
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รายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

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

3. คนพบองคความรู ใหมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษาโดย

การศึกษาจากการทำวิทยานิพนธ 

            

4. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟากับ

การศึกษา 

            

5. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาและ

การศึกษาดวยวิธ ีที ่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร 

            

6. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

และการศึกษาในการประยุกตแกปญหาในงานจริงได 

7.  

            

ทักษะทางปญญา             

1. มีความคิดเปนระบบและมีวิจารณญาณท่ีดี             

2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา

และความตองการ 

            

3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไฟฟา

ศึกษาไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

            

4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ี

เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอ

ยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

            

5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวย

ตนเอง เพ ื ่อการเร ียนร ู ตลอดช ีว ิต และทันต อการ

เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

            

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ             

1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนา

ท้ังภาษาไทยและภาษา ตางประเทศ 

            

2. สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการ

แกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนำ 

หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

            

3. สามารถใชความรู ในศาสตรมาชี ้นำสังคมในประเด็นท่ี

เหมาะสม 
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รายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) 

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

4. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบ

งานในกลุม 

            

5. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ

ทั ้งส วนตัวและสวนรวม พร อมทั ้งแสดงจุดย ืนอยาง

พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

            

6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและ

ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

            

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            

1. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในการทำ

รายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ  เชน โปรแกรม

การจัดพิมพงาน การวาดกราฟ การคำนวณเชิงตัวเลข 

รวมถึงการนำเสนอผลงาน 

            

2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร 

หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกตตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของ

ไดอยางสรางสรรค 

            

3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

            

4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียนและการ

สื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

            

5. สามารถใชเครื ่องมือในการคำนวณและเครื ่องมือทาง

วิศวกรรมรวมถึงการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพวิจัยดาน

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

            

 

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

transferable) learning outcomes 

การดำเนินการพัฒนาผลการเร ียนรูท ี ่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (AUN.1-1-01) 

ดำเนินการโดยการอางอิงจากมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตรท่ีพบวาผลการเรียนรู

ดังกลาวจะมีท้ังสวนของทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูท่ัวไป (Subject generic)

โดยหลักสูตรไดดำเนินการกระจายผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ดังแสดงในตารางท่ี 1.3  
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ตารางที ่ 1.3 การกระจายทักษะความรู เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู ทั ่วไป (Subject 

generic) จากหลักสูตรสูรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

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

020215100 เทคนิคการคำนวณสำหรับ

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

            

020215101 การวิจัยและสถิต ิ             

020225102 การนิเทศการสอน             

020215103 ทฤษฎีและการประยุกตทาง

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

            

020215105 วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟาศึกษา             

020215106 วิทยานิพนธ             

020215109 สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศกึษา 1             

020215110 สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศกึษา 2             

020215111 ปญหาพิเศษ             

020215800 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง             

020215801 ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา             

020215802 วิศวกรรมระบบควบคมุ             

020215811 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม             

020215301 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดย

คอมพิวเตอร 

            

020215302 การออปติไมซระบบไฟฟากำลัง             

020215306 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ

ไฟฟากำลัง 

            

020215307 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟา             

020215308 การจำลองและและแบบจำลองทาง

วิศวกรรม 

            

020215309 การขับเคลื่อนดวยไฟฟาข้ันสูง             

020215310 เครื่องจักรไฟฟาข้ันสูง             

020215401 ระบบควบคมุแบบดิจิทัล             

020215402 วิศวกรรมหุนยนต             

020215403 ปญญาประดิษฐสำหรบัวิศวกรรม

หุนยนต 

            

020215404 ระบบฟซซีและเครือขายประสาทเทียม             
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (AUN.1-1-01) จะถูกดำเนินการโดยผูท่ีมีสวนไดสวนเสยี ท่ีประกอบดวยบุคคลตาง ๆ ดังนี้ 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน 

2) นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

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

020215405 การอนุรักษพลังงานไฟฟาและการ

ควบคุม 

            

020215406 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล             

020215407 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ

ควบคุม 

            

020215501 การออกแบบอิเล็กทรอนิกสกำลัง             

020215502 วิศวกรรมชีวการแพทย             

020215503 การประมวลผลภาพดิจิทัล             

020215505 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมเชิงเสน             

020215506 การวิเคราะหวงจรรวมความถ่ีวิทย ุ             

020215508 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

            

020215601 การสื่อสารขอมลูและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

            

020215602 การสื่อสารใยแกวนำแสง             

020215603 การวิเคราะหสายอากาศ             

020215608 เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรบัแมเหล็กไฟฟา             

020215610 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม

โทรคมนาคม 

            

020215612 การสื่อสารไรสายสมัยใหม             

020215613 การวิเคราะหและออกแบบวงจร

ไมโครเวฟ 

            

020215700 ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค             

020215702 ศาสตรการสอนดานเทคโนโลยีไฟฟา             

020215703 การฝกอบรมวิทยากร             

020215707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน             

020215706 การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ             
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3) เจาหนาท่ีสนับสนุนดานวิชาการท่ีดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร 

4) ตัวแทนขององคกรวิชาชีพครู 

5) ตัวแทนขององคกรวิชาชีพดานวิศวกรรม 

6) ตัวแทนของศิษยเกา 

7) ตัวแทนของหนวยงานท่ีใชบัณฑิต 

การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรไดมีการนำขอมูลจากรายงานผลใน OBE.7 ของการจัดการเรียนการสอน

ในปที่ผานมา (AUN. 1.3-01) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา การจัดใหมีการประชุมเพื่อการปรับปรุง

หลักสูตร เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร การดำเนินการวิพากษ/ประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ (AUN.1.3-02)  

ซ่ึงจะไดรายละเอียดของหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมในเอกสาร มคอ. 2  ท่ีรวมถึงการกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับสมรรถนะอาชีพของบัณฑิตท่ีระบุไวในหลักสูตร 
 

การประเมินตนเอง 

1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of the 

university 

       

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific 

and generic (i.e. transferable) learning outcomes 

       

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders 

       

 Overall        

 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

 

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

AUN.1.2 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

AUN.1.3 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

AUN.1.3-01 OBE-7 

AUN.1.3-02 สรุปขอคิดเห็นของผู ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแกไขหลักสูตรครุศาสตร

อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
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AUN.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)  

โดยผูที่รับผิดชอบและผูสอนในหลักสูตรและถูกแกไขตามความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสยีเพื่อใหหลักสูตรมี

ความทันสมัย และรองรับกับการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ตลอดจนสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) การปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดโดย สกอ. 

2) การปรับคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอใหมีคุณสมบัติท่ีสูงข้ึน 

3) การปรับเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนมาตรฐานสากล 

4) การปรับรายวิชาหมวดวิชาบังคับการศึกษาหมวดวิชาบังคับการศึกษาหมวดวิชาบังคับทาง

เทคนิคและหมวดวิชาเลือกใหมีจำนวนรายวิชาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย

ท่ีกำหนดใหมีรายวิชาท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

นอกจากนี้หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ไดกำหนดโครงสรางที่ประกอบดวยศาสตรแหงการเรียนรูที ่เปนวิชาดานการศึกษาดานเทคนิค 

รายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกัน ที่จะมุงเนนใหผูเรียนมี

ความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการเรียนรูและการทำงานวิจัย ท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนไดรับมาตรฐานผลการเรียนรู

(Learning Outcomes) ตามหลักสูตรท่ีกำหนด 

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

เนื้อหาและคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดถูกพัฒนาและปรับปรุงโดยผูสอนและผูที ่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหมีความ

ทันสมัยและรองรับกับเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็วและใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู

(Learning Outcomes) ของหลักสูตร นอกจากนั ้นหลักสูตรไดมีการปรับปรุงขอมูลท่ีสำคัญตางๆ 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) เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา สำหรับท่ีผูสอนสามารถนำขอมูลท่ีไดไป
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ดำเนินการปรับปรุงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลในรายวิชาดังกลาวใหมี

คุณภาพเพ่ิมมากข้ึนในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป 

 

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 ซ่ึงมีเอกสารเผยแพรขอมูลของหลักสูตรผานแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร 

 

สำหรับขอมูลแตละรายวิชาของหลักสูตร จะถูกกำหนดใหผูสอนแนะนำและสื่อสารใหแกผูเรียนรับทราบใน

สัปดาหแรกของการเรียนการสอนผานเอกสารท่ีมีรายละเอียดหัวขอครอบคลุม OBE. 3 

 

 

http://www.te.kmutnb.ac.th/
http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
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การประเมินตนเอง 

2 ขอกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date 

       

2.2 The information in the course specification is comprehensive 

and up-to-date 

       

2.3 The programme and course specifications are communicated 

and made available to the stakeholders 

       

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

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

AUN.2.2 AUN.2.2-01 เอกสาร OBE-3 

AUN.2.2-02 เอกสาร OBE-5 

AUN.2.3 AUN.2.3-01 โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 2560 
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AUN.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) 

ไดถูกพัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดของหลักสูตร ท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถทำงานใน

ตำแหนง อาจารยประจำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย

นักวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา วิทยากรฝกอบรมดานวิศวกรรมไฟฟา และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี

การกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู(Learning Outcomes) ที่สอดคลองกับอาชีพดังกลาว ซึ่งโครงสรางหลักสูตร

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีจำนวนหนวย

กิตตลอดหลักสูตรท้ังหมด 36 หนวยกิต ท่ีแบงออกเปน 2 แบบ ท่ีมีรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรดังนี้ 

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

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ไดมีการกระจายทักษะความรู เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู ทั ่วไป (Subject generic) 

ที่สัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีไดกำหนดไวใน มคอ. 2 ใน 5 ดาน (AUN.1.1-01) ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4  

 

ตารางท่ี 4 การกระจายทักษะความรูเฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรูท่ัวไป (Subject generic) 

จากหลักส ูตรสู รายวิชาหลักสูตรครุศาสตร อ ุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาว ิชาว ิศวกรรมไฟฟาศึกษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

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

020215100 เทคนิคการคำนวณสำหรับ

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

            

020215101 การวิจัยและสถิต ิ             

020225102 การนิเทศการสอน             

020215103 ทฤษฎีและการประยุกตทาง

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

            

020215105 วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟาศึกษา             

020215106 วิทยานิพนธ             

020215109 สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศกึษา 1             

020215110 สัมมนาทางดานวิศวกรรมไฟฟาศกึษา 2             

020215111 ปญหาพิเศษ             

020215800 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง             

020215801 ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา             

020215802 วิศวกรรมระบบควบคมุ             

020215811 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม             

020215301 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลังโดย

คอมพิวเตอร 

            

020215302 การออปติไมซระบบไฟฟากำลัง             

020215306 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ

ไฟฟากำลัง 

            

020215307 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟา             
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020215308 การจำลองและและแบบจำลองทาง

วิศวกรรม 

            

020215309 การขับเคลื่อนดวยไฟฟาข้ันสูง             

020215310 เครื่องจักรไฟฟาข้ันสูง             

020215401 ระบบควบคมุแบบดิจิทัล             

020215402 วิศวกรรมหุนยนต             

020215403 ปญญาประดิษฐสำหรบัวิศวกรรม

หุนยนต 

            

020215404 ระบบฟซซีและเครือขายประสาทเทียม             

020215405 การอนุรกัษพลังงานไฟฟาและการควบคุม             

020215406 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล             

020215407 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ

ควบคุม 

            

020215501 การออกแบบอิเล็กทรอนิกสกำลัง             

020215502 วิศวกรรมชีวการแพทย             

020215503 การประมวลผลภาพดิจิทัล             

020215505 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมเชิงเสน             

020215506 การวิเคราะหวงจรรวมความถ่ีวิทย ุ             

020215508 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

            

020215601 การสื่อสารขอมลูและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

            

020215602 การสื่อสารใยแกวนำแสง             

020215603 การวิเคราะหสายอากาศ             

020215608 เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรบัแมเหล็กไฟฟา             

020215610 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม

โทรคมนาคม 

            

020215612 การสื่อสารไรสายสมัยใหม             

020215613 การวิเคราะหและออกแบบวงจร

ไมโครเวฟ 

            

020215700 ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค             

020215702 ศาสตรการสอนดานเทคโนโลยีไฟฟา             

020215703 การฝกอบรมวิทยากร             

020215707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน             

020215706 การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ             
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3.3 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 ท้ังทักษะความรูเฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรูท่ัวไป ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน

และตามมาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาของ สกอ. ท่ีประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดานความรู 

3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดานได

คำนึงถึงระดับการเรียนรูท่ีกำหนดโดย Bloom’s Texanomy ที่โครงสรางของหลักสูตรไดเนนถึงการจัดการเรียน

การสอนในระดับความรูขั้นสูง ไดแก การประยุกตความรูและทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา การ

วิเคราะหเพื่อแกปญหา การประเมินคาเพื่อชวยในการตัดสินใจและการไดมาซึ่งระบบงานที่ดีที ่สุด และการ

สรางสรรคงานที่สามารถสรางนวัตกรรมสมัยใหมทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา โดยที่ผูสอนมีการบูรณาการ

ความรู ทักษะ และเจตคติ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีคิดเปน ทำเปน และถายทอดเปน ดังรายละเอียด

ท่ีกำหนดในรายวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา รายวิชาสัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

และวิทยานิพนธ เปนตน 

 

การประเมินตนเอง 

3 
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 

Content) 

คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment 

with the expected learning outcomes 

       

3.2 The contribution made by each course to achieve the 

expected learning outcomes is clear 

       

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated 

and up-to-date 

       

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

  

AUN.3.1 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

AUN.3.2 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

AUN.3.3 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 

 

ผลการดำเนินงาน 

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

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

(AUN.1.1-01) ไดกำหนดปรัชญาไววา “เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการทำวิจัยและ

ถายทอดเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟา” โดยไดใหความสำคัญกับการพัฒนาคนและการศึกษา เพ่ือมุงสูสังคม

แหงการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศเปนหลักสูตรที ่ม ุ งเนนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที ่ม ีความลึกซึ ้งในศาสตรดาน

วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษาที่สามารถสรางองคความรูในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาดานเทคโนโลยี

ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จะมีสวน

สำคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรูและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-01) ไดใหผูที่มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการทบทวนและกำหนด

ปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางของหลักสูตรตามพันธกิจหลักของภาควิชา ของคณะ และของมหาวิทยาลัย 

และมีการเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียรับทราบและเขาในในทิศทางเดียวกันผานชองทาง

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 ท่ีสนับสนุนใหผูเรียนมีพ้ืฐาน

ความพรอมและความตื่นตัวท่ีจะศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน สนับสนนุใหผูเรียนบูรณาการความรูเกาและใหมเพ่ือนำไป

ประยุกตใชงานและใชในการแกปญหา มีการเรียนรูจากประสบการณจริงของผูสอนและของผูเรียนที่ทำงาน

แตกตางกัน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูใฝรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต โดยกลยุทธของการจัดการเรียนการสอนได

ถูกกำหนดไวในเอกสารมคอ. 2 (AUN.1.1-01) OBE-3 (AUN.2.2-01) ท่ีไดมีการสะทอนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 

5 ดาน และมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของหลักสูตร ที่มีรายละเอียดของกิจกรรมการเรยีน

การสอน เปนดังนี้ 

1) การบรรยายเนื้อหาวิชาในหองเรยีน การมอบหมายงาน และการคนควาขอมูล 

2) การอภิปรายเปนกลุมในหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดใชความรูท่ีเรียนมาประยุกตและแกปญหา

ทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

3) การลงมือทำกิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามท่ีมอบหมาย 

4) การจัดทำรายงานและการนำเสนอขอมูลในชั้นเรียนและในท่ีประชุมวิชาการ 
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5) การจัดทำบทความวิชาการและเขารวมการประชุมวิชาการ 

6) การคนควา การทดลอง และทำงานวิจัยตามสาขาวิชาท่ีศึกษา 

7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันท้ังภายในและนอกหองเรียน 

8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู 

ดังนั้นหลักสูตรจะมีการปลูกฝงและฝกฝนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีดี สามารถคิดวิเคราะห

และแกปญหาได มีความรับผิดชอบ รูจักการทำงานรวมกับผูอ่ืน สามารถนำเสนอหรือสื่อสารขอมูลตาง ๆ ไดอยาง

เปนระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อสรางประสบการณในการทำงานท่ีสงผลใหผูเรียนมีมาตรฐานผลการ

เรียนรู(Learning Outcomes) ตามท่ีกำหนดของหลักสูตร 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

(AUN.1.1-01) เปนหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการเรียนรูดานวิศวกรรมไฟฟาข้ันสูง 

การสัมมนา การฝกอบรม การคนควาและทำงานวิจัย ผานกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการวิธีการสอน/

รูปแบบการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟาสมัยใหม เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน การเรียนรูแบบการแกไขปญหาเปนฐาน เปนตน การสงผลใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดอยางตลอดชีวิตอันเปนผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกลาว 

 

การประเมินตนเอง 

4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders 

       

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 

the achievement of the expected learning outcomes 

       

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning        

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

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

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

AUN.2.2-01 เอกสาร OBE-3 

AUN.4.3 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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AUN.5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 

 

ผลการดำเนินงาน  

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

expected learning outcomes 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

มีการประเมินผูเรียนในข้ันตอนท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1) การรับเขาศึกษา 

ใชระบบการรับตรงที ่กำหนดใหผู ที ่เขาศึกษาตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตาม

เกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เปนผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา สาขาวิชาท่ี

เก่ียวของดานวิศวกรรมไฟฟา โดยมีคุณสมบัติท่ีจะตองผานการทำวิทยานิพนธไมต่ำกวา 12 หนวยกิตของหลักสูตร

ในสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ/หรือมีผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ

ผลงานจะตองมีการเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการ และมีประสบการณในการทำงานในตำแหนงอาจารย นักวิจัย  

นักเทคโนโลยี หรือทำงานเก่ียวกับการเรียนการสอน หรือการฝกอบรม  

จากนั้นผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติขางตน ตองดำเนินการรับสมัครผานระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม

เขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin.aspx (AUN.5.1-01) โดยให

เปนไปตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม (AUN.5.1-02) มีการสอบขอเขียนซ่ึงขอสอบออกโดยคณะกรรมการ

ของภาคว ิชา และผ านการสอบส ัมภาษณโดยอาจารย ประจำหล ักส ูตรท ี ่ ม ีประเด ็นการพ ิจารณา 

ที ่สำคัญที ่รองร ับกับการคัดเลือกผู สมัครที ่สามารถไดร ับผลการเรียนรูท ี ่คาดหวัง (Expected Learning 

Outcomes) ตามที่หลักสูตรกำหนด ไดแก คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเปนและสอดคลองกับหลักสูตร ความรูและ

ทักษะที่จำเปน ความพรอมและทัศนคติในการศึกษา บุคลิกภาพ ประสบการณและความสามารถในการทำงาน

วิจัย ตลอดจนทิศทางและเปาหมายในการศึกษาของผูเรียน เปนตน 

2) การวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียน 

การวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียนท่ีถูกกำหนดในแผนการสอนของรายวิชาตาง ๆ ในแตละภาค

การศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรูท่ีคาดวาจะไดจากแตละรายวิชา มีการกำหนดวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู สัดสวนการใหคะแนน คาถวงน้ำหนักคะแนนของการประเมินผล ซ่ึงสอดคลองและครอบคลุม

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรและของแตละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร OBE 3 (AUN.2.2-01) 

3) การจบหลักสูตรการศึกษา 

หล ักส ูตรคร ุศาสตร อ ุตสาหกรรมมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาว ิศวกรรมไฟฟ า (AUN.1.1-01)  

ไดกำหนดเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา  ตองมีคุณสมบัติ ไดแก

ผูเรียนตองไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) มีการสอบผานภาษาอังกฤษ

สำหรับแผน ข นักศึกษาตองสอบผานการประมวลความรู (Qualifying examination) และเสนอวิทยานิพนธและ

https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin.aspx
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สอบผานการสอบปากเปลา โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได ตลอดจนมีผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานจะตองมีการเสนอตอที ่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที ่ม ีรายงานการประชุม 

(Proceedings) จำนวนไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือ ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการ

ตีพิมพหรืออยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ

หรือสิ ่งพิมพทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที ่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)  

กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น จำนวนไมนอยกวา 1 เรื่อง 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีถูกกำหนดในแผนการสอนของรายวิชาตาง ๆ ซ่ึงแผนการสอน

จะมีการระบุผลการเรียนรูท่ีคาดวาจะไดรับในแตละรายวิชา มีการกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

สัดสวนการใหคะแนน คาถวงน้ำหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคลองและครอบคลุมผลการเรียนรู ท่ี

คาดหวังของหลักสูตรและของแตละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร OBE 3 (AUN.2.2-01) ในหมวดที่ 4 เรื่องการ

พัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาของแตละวิชาซึ ่งมีการกำหนดกลยุทธในการสอนและวิธีการประเมินเพ่ือ

บรรลุผลการเรียนรูไวที่ผูสอนจะมีการจัดทำและสงภาควิชากอนเปดเรียนทุกภาคการศึกษา และแจงกับผูเรียนใน

สัปดาหแรกของการเรียนการสอนในแตละวิชา สำหรับเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของแตละรายวิชาจะ

แตกตางกัน แตครอบคลุมผลการเรียนรูที่กำหนดไวทั ้ง 5 ดาน จึงสงผลใหตองใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ี

หลากหลาย เชน การใหคะแนนการเขาชั้นเรียนและการสงงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทำงานท่ี

มอบหมาย การนำเสนอขอมูล เปนตน อยางไรก็ตามทุกรายวิชา ผูสอนจะคำนึงถึงความถูกตองในการประเมนิผล

เพ่ือใหสะทอนผลการเรียนรูในแตละวิชา 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 สอนตองรวบรวมคะแนนเพื ่อทำการตัดเกรดในระบบสารสนเทศ 

ของมหาว ิ ทย าล ั ย เพ ื ่ อเป  นการประเม ิ นผลการเร ี ยนของน ั กศ ึ กษาในแต  ละรายว ิ ชาท ี ่ เว ็ บ ไซต  

https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx  โดยระบบนี้นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนในแตละภาค

การศึกษาไดตามระยะเวลาที่งานทะเบียนการศึกษากำหนด และกำหนดใหผูเรียนทำการประเมินผูสอนในแตละ

รายวิชาอีกดวย เพื่อที่ผูสอนและผูที่เกี่ยวของทางดานงานวิชาการ จะไดนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ

https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx
https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx
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การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป โดยรายละเอียดแสดงในเอกสาร OBE 5 

(AUN.2.2-02) 

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

หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทำกิจกรรมการ

เรียนการสอนตาง ๆ ในชั้นเรียน และกำหนดใหผู สอนดำเนินการแจงผลของคะแนนสอบใหกับผูเรียนภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดโดยงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นหลักสูตรไดกำหนดใหมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยผลของคะแนนและการประเมินที่ไดรับ ผูสอนจะ

นำมาใชในการปรับปรุงวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนนอกจากนั้นผูเรียนสามารถนำผลคะแนนการสอบท่ีได

ไปใชในการปรับปรุงและทบทวนวิธีการเรียนหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนท่ีผานมาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (AUN.1.1-01) มีระบบของการให

ความเปนธรรมในการจัดการเรียนการสอน  โดยการใหผูเรียนสามารถดำเนินการรองเรียนหรือสอบถามในปญหา

และประเด็นที ่ผู เรียนสงสัยในการเรียนการสอน เชน การวัดและประเมินผลการเรียน การใหคะแนน การ

มอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน ซึ่งมีการระบุวิธีการดำเนินการดังกลาวไวอยางชัดเจนใน 

มคอ.2 หมวดที่ 7 ขอ 5 การอุทธรณผลการประเมิน โดยผูเรียนสามารถดำเนินการจัดทำคำรองผานระบบของ

อาจารยที ่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา รองคณบดีฝายวิชาการ คณบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ อธิการบดี 

ตามลำดับ โดยมีการคำนึงถึงการไมใหมีผลกระทบท่ีมีตอผูเรียนเปนสำคัญหรือไมใหผูท่ีเก่ียวของมีผลประโยชนทับ

ซอนกัน ในการดำเนินการเพื่อแกปญหาดังกลาว ระบบการจัดการศึกษาดานวิชาการของสวนงานจะมีการ

พิจารณาเปนกรณี ๆ เชน การดำเนินขั้นตอนตามประเด็นที่รองขอ การจัดประชุมผูที ่เกี่ยวของเพื่อแกปญหา

ดังกลาว การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและแกปญหาอยางเปนระบบ เปนตน  

 

การประเมินตนเอง 

5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes 

       

5.2 The student assessments including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, rubrics and grading are 

explicit and communicated to students 

       

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 

schemes are used to ensure validity, reliability and 

fairness of student assessment 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 

improve learning 

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure        

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.5.1 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

AUN.2.2-01 เอกสาร OBE 3 

AUN.5.1-01 ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหมเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

AUN.5.2-02 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม 

AUN.5-2 AUN.2.2-01 เอกสาร OBE 3 

AUN.5.3 AUN.2.2-02 เอกสาร OBE 5 

AUN.5.5 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

 

ผลการดำเนินงาน 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 

and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตร เพื่อรองรับและตอบสนอง

ความตองการในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใชแผนระยะ 5 ป (AUN.6.1-01)  

ของคณะในการดำเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบดวยสมรรถนะ

อัตรากำลัง ความตองการในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซึ ่งมีการกำหนดยุทธศาสตร 

การพัฒนาบุคลากร กำหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติ

การในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ สุดทายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะหและสรุปผล เพ่ือนำไปเปนตัวบงชี้ของ

ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีกำหนดไว 

 

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 หากหนวยใดอาจารยมีภาระสอนเกินจากท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด จะตองมีการหารือกันเพ่ือหาทางแกไขปญหา 

เนื่องจากการคำนึงถึงภาระงานในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตร ดังนั้น จึงมี

จัดเปดตำแหนงเพ่ือสรรหาบุคลากรใหมเพ่ือบรรจุในตำแหนงท่ีทางภาควิชาและหลักสูตรยังมีไมเพียงพอตอการสอน 

อยางไรก็ตาม บุคลากรสายวิชาการที่มีในปจจุบันยังไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนื่องจาก

การสอนวิชาในทุกหลักสูตรตองยึดหลักเกณฑการจัดภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย (AUN.6.2-01) ระหวางปการศึกษา 2562 ไดมีการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย จำนวน 5 อัตรา (AUN.6.2-02) ซึ่งผู สนใจสามารถสมัครเขารับการ

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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2564 เปนตนไป ซึ่งนับเปนอาจารยใหมในปการศึกษา 2564 เพราะปฏิบัติหนาที่ไมถึง 6 เดือนเมื่อนับถึงสิ้นป

การศึกษา  

 

อยางไรก็ตาม ผูบริหารของภาควิชาไมเคยเพิกเฉยตอภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ จึงไดมีการ

ประกาศรบัสมัครตำแหนงอาจารยอยูเสมอมา แตไมมีผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีภาควิชาและหลักสูตรตองการ 

สงผลใหภาควิชาตองเชิญบุคลากรที่เกษียณอายุบางทานซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีคณะกรรมการมหาวิทยาลัย

กำหนด และบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของหลักสูตรมาเปนอาจารยพิเศษท่ีและ

ทำการเรียนการสอนควบคูไปกับบุคลากรปจจุบันของหลักสูตร 

 

ตาราง AUN.6.1 จำนวนอาจารยจำแนกตามปการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก (หนวย : คน) 

*คิดเฉพาะหลักสตูรน้ี 

 

ตาราง AUN.6.2 สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษา 

ปการศึกษา 
FTES* 

ผลตาง 
อาจารย : FTES 

ผลตาง 
แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

2557 401.34 315.16 86.18 7.72 8.52 -0.80 

2558 327.08 309.58 17.50 7.11 9.11 -2.00 

2559 418.11 359.37 58.74 7.60 10.89 -3.29 

2560 409.59 357.67 51.92 8.03 10.52 -2.49 

2561 337.69 321.69 16.00 6.49 9.19 -2.70 

2562 325.23 320.23 5.00 7.23 9.42 -2.19 

2563 367.31 347.65 19.66 7.65 9.93 -2.28 

หมายเหต ุรายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารยกลุมงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนากองแผนงาน 

สำนักงานอธิการบด ี

 *ภาระงานสอนของจำนวนช่ัวโมงตอสัปดาห 

ประเภท 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563* 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

ช ญ N 
ป.เอก 

N % N % N % 

ศ. 2 - 2 2 100 2 - 2 2 100 3 - 3 3 100 

รศ 7 - 7 7 100 7 - 7 7 100 6 - 6 6 100 

ผศ. 14 2 16 10 62.5 14 2 16 11 68.75 14 3 17 13 76.47 

อ. 5 4 9 7 77.77 4 4 8 7 87.5 3 - 3 2 66.67 

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 26 3 29 24 82.76 
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 **ปรับคา FTES ระดับสูงกวาปรญิญาตรี เปนระดับปริญญาตรีแลว โดย FTES ระดับสูงกวาปรญิญาตรี x 2 = 

FTES ระดับปรญิญาตรี รายงานภาระงานสอนของอาจารย งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

 ***ภาระงานสอน นับ FTE (Full - Time Equivalent) จาก 1 FTE = 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
 

 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

จากการที่บุคลากรสายวิชาการที่มีในปจจุบันยังไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดังท่ี

กลาวใน AUN.6.2 สงผลใหภาควิชามีการประกาศรับสมัครบุคลากรใหม (AUN.6.2-02) ทดแทนในตำแหนงท่ีวางอ

ยูซึ่งการประกาศรับสมัครดังกลาวสามารถพบไดที่เมนู “ขาวสมัครงาน” ของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และ 

“รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย” ของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย www.hrd.kmutnb.ac.th ซ่ึง

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟาจะดำเนินการโดยใชวิธีการเลือกสรรบุคคล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลกำหนด โดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยบุคคลท่ีไดรับคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด และตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการไดระบุไว (AUN.6.3-01) 

 

ตาราง AUN.6.3 การคงอยูของอาจารย 

ปการศึกษา 
จำนวนอาจารย

ท้ังหมดตนปการศึกษา 

จำนวนอาจารยลาออก/

เกษียณในระหวาง 

ปการศึกษา 

จำนวนอาจารย 

เขาใหมระหวาง 

ปการศึกษา 

จำนวนอาจารยท้ังหมด

ปลายปการศึกษา 

2558 37 2 1 34 

2559 34 2 - 32 

2560 30 - 3 33 

2561 33 - 1 34 

2562 34 - - 34 

2563* 29 - - 29 

*คิดเฉพาะหลักสูตรนี้ 

ปการศึกษา 2563 บุคลากรสายวิชาการประจำภาควิชาทั้งสิ้น 35 คน (AUN.6.2-04) โดยอยูในหลักสูตรนี้ 

29 คน ถึงแมวาจะมีอาจารยบรรจุใหมระหวางปการศึกษาแตปฏิบัติหนาที่ไมถึง 6 เดือนเมื่อนับถึงสิ้นปการศึกษา 

ดังนั้น จึงนับเปนบุคลากรสายวิชาการประจำภาควิชาในปการศึกษา 2564 อยางไรก็ตาม การประเมินผลของ

บุคลากรสายวิชาการท่ีรับใหมจะกำหนดใหมีการผานการอบรมทางดานสมรรถนะของการเปนอาจารยผูสอน และ

มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 

ปแรก ระยะท่ี 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ป และระยะท่ี 3 การประเมินผลการบรรจุเปนพนักงาน

ประจำที่มีเกณฑมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกำหนดโดยรายละเอียดขอมูล

จะมีการชี้แจงใหบุคลากรสายวิชาการท่ีรับใหมไดรับทราบตั้งแตเริ่มตนปฏิบัติงาน  

http://www.fte.kmutnb.ac.th/
http://www.hrd.kmutnb.ac.th/
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ขณะที่การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังปรากฏใน AUN.6.4 ที่มีผลตอการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรสาย

วิชาการ ซ่ึงบุคลากรสายวิชาการทุกคนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตนจากหัวหนาภาควิชา และจะเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยท่ีจะใหผูมีอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เปนผูลง

นามในการงานใหเลื่อนตำแหนงหรือการข้ึนเงินเดือนซ่ึงมหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการประเมินปละ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 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

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดซ่ึงมีองคประกอบการประเมิน 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

พัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาจารยของหลักสูตรไดเขารวมฝกอบรม สัมมนา 

และประชุมวิชาการดังตารางท่ี 6.4 
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ตารางท่ี 6.4  สรุปการเขารวมฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ (AUN.6.5) 

ท่ี ชื่อ – นามสกลุ หัวขอ/เร่ือง วันเวลา / สถานท่ีอบรม 

1 รศ.ดร.มีชัย  โลหะการ เขารวมอบรมเรื่อง Nvidia Jetson Nano พ้ืนฐานการ

ใชงาน รุน NOV/2563  

วันท่ี 16 พ.ย. 63 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ บจ.วีนัส ซัพพลาย (สำนักงานใหญ) 

  เขารวมอบรมเรื่อง Nvidia Jetson Nano Machine 

Learning, AI รุน NOV/2563  

วันท่ี 17-18 พ.ย. 63 เวลา 09.00-

16.00 น. ณ บจ.วีนัส ซัพพลาย 

(สำนักงานใหญ) 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

  เขารวมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ AUN QA 

Overview (Version 4.0) รุน 1  

วันท่ี 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

(อบรมออนไลน) 

2 ผศ.ดร.นุชนาฎ ชุมช่ืน เขารวมประชุมวิชาการ International STEM 

Education Conference (iSTEM-Ed 2020) และ

นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Professional 

Teaching Practice Through MIAP based 

Integrated Learning Activities for Electrical 

Engineering Education 

วันท่ี 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี  

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

3 ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร 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 

วันท่ี 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี  

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

4 รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล เขารวมประชุมวิชาการ International STEM 

Education Conference (iSTEM-Ed 2020) และ

นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Development of 

Simulation Based RISDA Learning Process for 

Electronic Technology education 

วันท่ี 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมาร ี 

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

  เขารวมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 43 

Electrical Engineering Conference (EECON-43) 

วันท่ี 28-30 ต.ค. 63 ณ โรงแรมท็อป

แลนด อ.เมือง จ.พิษณโุลก 
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ท่ี ชื่อ – นามสกลุ หัวขอ/เร่ือง วันเวลา / สถานท่ีอบรม 

และนำเสนอผลงาน วิชาการเรื่อง โปรแกรมจำลองวงจร

กรองความถ่ีไมโครเวฟดวย วิธี K-Inverter สำหรับ

การศึกษาทางวิศวกรรม 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

5 รศ.ดร.ฐิติพงษ เลศิวิรยิะประภา 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 

วันท่ี 25-28 ม.ค. 63 ณ Osaka 

ประเทศญี่ปุน (ออนไลน) 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

6 ศ.ดร.ปฏิพัทธ  ทวนทอง เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International 

Conference on Power, Energy and Innovation 

(ICPEI 2020) และนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 2 

เรื่อง ดังน้ี  

1.Hamiltonian Control Law Based on Lyapunov-

Energy 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 

วันท่ี 14-16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแคนทา

รี ฮิลล อ.เมือง จ.เชียงใหม 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏบัิติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

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 

วันท่ี 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี  

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

  เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International 

Conference on Power, Energy and Innovation 

(ICPEI 2020) และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง 

วันท่ี 14-16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแคนทา

รี ฮิลล อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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ท่ี ชื่อ – นามสกลุ หัวขอ/เร่ือง วันเวลา / สถานท่ีอบรม 

Intelligent Machine Learning Techniques for 

Condition Assessment of Power Transformer 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

8 ผศ.ดร.ภัควี หะยะมิน เขารวมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 43 

Electrical Engineering Conference (EECON-43) 

และนำเสนอผลงาน วิชาการเรื่อง วิธีวิเคราะห

ประสิทธิภาพปมน้ำแบบจุม ขณะใชงานภาคสนาม 

วันท่ี 28-30 ต.ค. 63 ณ โรงแรมท็อป

แลนด อ.เมือง จ.พิษณโุลก 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

9 รศ.ดร.พงศธร ชมทอง 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 

วันท่ี 14-16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแคนทา

รี ฮิลล อ.เมือง จ.เชียงใหม 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

10 ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ แพบัว เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The SICE 

Annual Conference 2020 (SICE2020) และนำเสนอ

ผลงานวิจัยเรื่อง Development of Low-cost Radio 

Frequency (RF) Laboratory for Microwave Filter 

and Antenna Course  

วันท่ี 23-26 ก.ย. 63 ณ The Empress 

Hotel and Convention Center จ.

เชียงใหม (นำเสนอในรูปแบบออนไลน) 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

11 ผศ.ดร.ชูชาติ สเีทา เขารวมประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน 

(Therms of Reference : TOR) คุณลักษณะเฉพาะ

ครุภณัฑระบบคอมพิวเตอรสำหรบัโครงการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2564 

วันท่ี 23 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-15.00 น. 

ณ หองประชุมสำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ. 2 ช้ัน1 

สนง. คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
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ท่ี ชื่อ – นามสกลุ หัวขอ/เร่ือง วันเวลา / สถานท่ีอบรม 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

12 ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย เขารวมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ AUN QA 

Overview (Version 4.0) รุน 1  

วันท่ี 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

(อบรมออนไลน) 

  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

13 ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยเนน

สมรรถนะผูเรียนเปนฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 14 ผศ.นริศร แสงคะนอง 

17 ผศ.ดร.กฤตยา ทองผาสขุ 

18 วาท่ีรอยตรี ดร.สรจุ  พันธุจันทร 

19 ผศ.ดร.สริิชัย จนัทรน่ิม 

20 ศ.ดร.ดนัย  ต.รุงเรือง 

21 ผศ.ดร.ชัยณรงค เย็นศริ ิ

22 ผศ.ดร.ชัยณรงค เย็นศิริ 

23 อาจารยนิวัติ  สุขศิริสันต 

24 ผศ.พิสุทธ์ิ จันทรชัยชนะกุล 

25 ศ.ดร.เมธีพจน พัฒนศักดิ์ 

26 ผศ.ดร.พรวิไล สุขมาก 

27 ผศ.ดร.วัฒนา แกวมณี 

 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลใหแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเดนในแตละป โดยใชหลักการเกณฑการคัดเลือก

และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแกผูท่ี

ไดรับคัดเลือกที่ไดประพฤติเปนแบบอยางที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสรางประโยชนแกมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

สมควรไดรับการยกยองสรรเสริญ เพื่อเปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตอไป ปการศึกษา 2562 มีบุคลากร

ของคณะไดรับรางวัล แตไมมีบุคลากรของภาควิชาไดรับรางวัลดังกลาว 

สำหรับบุคลากรที่ทำงานวิจัยและมีการนำเสนอหรือตีพิมพเผยเพื่อการแพรผลงานวิจัย ทางสวนงานมีการ

ใหการสนับสนุนการตีพิมพและเผยแพรบทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณใหแกผูเขียนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยใชประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยท่ีไดรับ

การตีพิมพของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายไดที่ไดมีการกำหนดหลักเณฑและอัตราการจายเงิน
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สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตามประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ใน

สวนของภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการสนับสนุนเปนทุนอุดหนุนเพื่อการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการและ

ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม

ประกาศของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (AUN.6.6-03) 

ปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจำหลักสูตรที่ไดรับทุนอุดหนุนการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ 

และการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้ 

 

ตาราง AUN.6.6  สรุปการไดรับทุนอุดหนุนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและเสนอผลงานวิชาการ  

ท่ี ชื่อ-สกุล / ชื่อผลงาน แหลงทุน งบประมาณ ประเภท 

งานวิจยั บทความ

วิจัย 

นำเสนอ

ใน

ประเทศ 

นำเสนอ

ตางประเทศ 

1 ผศ.ดร.นำโชค  วัฒนานัย 

ผลงาน : โครงการการพัฒนาชุด

การสอนแบบบรรยาย เรื่อง 

วงจรไฟฟาพ้ืนฐานประกอบการ

ฝกปฏิบัติการสอนแบบจลุภาค

ของนักศึกษาวิชาชีพครูชาง 

ทุนสนับสนุนการ

วิจัย คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

50,000.00     

2 ผศ.ดร.นำโชค  วัฒนานัย 

ผศ.ดร.เอกกมล  บุญยะผลานันท 

ผลงาน : โครงการ การพัฒนาชุด

การสอนแบบกลุมกิจกรรม เรื่อง 

หลักการเหน่ียวนำไฟฟาของโรงตน

กำลังกังหันน้ำ สำหรับนักศึกษา

วิชาชีพครูทางครุศาสตรวิศวกรรม 

ทุนสนับสนุนการ

วิจัย คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

50,000.00     

3 ผศ.ดร.กิตติ  เสือแพร 

ผลงาน : โครงการ การพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ใชแผนผังทางความคิดท่ีมีตอ

ทักษะการคำนวณทางดาน

วิศวกรรมไฟฟาในรายวิชาวัสดุ

วิศวกรรม 

ทุนสนับสนุนการ

วิจัย คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

30,000.00     

4 ผศ.ดร.ชูชาติ  สีเทา 

ผลงาน : โครงการ การพัฒนา

รูปแบบการเรียนรูแบบดิจิทัล

คอนเทนตเปนฐานเพ่ือสงเสริม

ทักษะการสอนครูชางไฟฟา  

ทุนสนับสนุนการ

วิจัย คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

30,000.00     
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ท่ี ชื่อ-สกุล / ชื่อผลงาน แหลงทุน งบประมาณ ประเภท 

งานวิจยั บทความ

วิจัย 

นำเสนอ

ใน

ประเทศ 

นำเสนอ

ตางประเทศ 

5 ผศ.ดร.พรวิไล สุขมาก 

ผลงาน : โครงการ การจดัการ

เรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษา

ผสมผสานการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ เพ่ือเสิมสราง

ความสามารถในการพัฒนา

หลักสตูร 

ทุนสนับสนุนการ

วิจัย คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

30,000.00     

6 ผศ.ดร.นุชนาฏ ชุมชื่น 

ผลงาน : เรื่อง การพัฒนา

อิเลิรนน่ิงแบบปฏสิัมพันธโดย

ใชสถานการณจำลองเพ่ือ

สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห

ของนักศึกษาครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

 

ทุนวิจัยเพ่ือ

สนับสนุนนักวิจัยรุน

ใหม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 

2564 

100,000.00     

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการทำงานวิจัยและผลิตผลงานท่ี

ทรงคุณคาเพื่อนำไปเปนประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการนำไปบูรณาการกับ

การเรียนการสอน บูรณากับการใหบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนำไปใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอสังคม ปการศึกษา 2563 อาจารยของหลักสูตรมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติรวม 46 เรื่อง (AUN.6.7)  
 

ตาราง AUN.6.7 จำนวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร 

ปการศึกษา 
ประเภทการเผยแพร 

รวมท้ังหมด 
จำนวนผลงานวิจัย 

ท่ีเผยแพรตอบุคลากรสายวิชาการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

2558 10 8 18 0.53 

2559 9 5 14 0.44 

2560 9 27 36 1.09 

2561 10 22 32 0.94 

2562 5 49 54 1.58 

2563* 6 40 46 1.59 

*คิดเฉพาะหลักสูตรนี ้
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การประเมินตนเอง 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, 

re-deployment, termination, and retirement) is carried out 

to fulfil the needs for education, research and service 

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to 

improve the quality of education, research and service 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 

academic freedom for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated 

       

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated        

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them 

       

6.6 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service 

       

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 

established, monitored and benchmarked for improvement 

       

 Overall        

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.6.1 AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

AUN.6.2 AUN.6.2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน 

AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

AUN.6.2-03 ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

AUN.6.2-04 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2563 

AUN.6.3 AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

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 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 หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (ฉบับ 1-3) 

AUN.6.6-03 หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพ่ือการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

AUN.6.7 AUN.6.7 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร 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 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งบุคลากรทุกคนของภาควิชาจะทำหนาท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ใหแกทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาไดยึดหลักแผนพัฒนา

บุคลากรของทางคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (AUN.6.1) ในการดำเนินงาน ซ่ึงอยูในแผนฉบับเดียวกับ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของ

บุคลากรโดยยึดหลักตามวิสัยทัศนของงานบุคลากรท่ีวา “พัฒนาคน สงเสริมคุณธรรม ยึดม่ันหลักธรรมาภิบาล”  

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำโดยกำหนดตามความคาดหวังดานสมรรถนะของบุคลากรที่สวน

งานตองการ จากนั้นกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กำหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ สุดทายมีการติดตามประเมินผล 

วิเคราะหและสรุปผล เพื่อนำไปเปนตัวบงชี้ของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดไว 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประกอบดวยอัตรากำลัง ความตองการในการอบรม/พัฒนา

บุคลากร และแผนพัฒนาบุคคล เชนเดียวกับแผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ 

 ภาควิชาจัดอัตรากำลังที่มีหนาที่แตกตางกันเพื่อรองรับและตอบสนองความตองการของนักศึกษาและ

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

 

ตาราง AUN.7-1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุจำแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา 

สายงาน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2563 

ตร ี โท ตร ี โท ตร ี โท ตร ี โท ตร ี โท 

บุคลากรหองปฏบัิติการ 1 1 2 - 2 - 2 - 1* - 

บุคลากรสารสนเทศ 1 - - - - - - - - - 

บุคลากรสายบริหารจัดการ 4 - 1 2 - 2 - 1 - 1 

บุคลากรสายบริการนักศึกษา - 1 2 1 1 1 1 2 1 2 

รวม 6 2 5 3 3 3 4 2 2 3 

รวมท้ังหมด 8 8 6 6 5 

*เกษียณอายุ 1 คน 

 

 

 

 

 



-43- 
 

 
 

ตารางAUN.7-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ 

ท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตำแหนง คุณวุฒิ หนาท่ี สถานท่ีติดตอ 

 พนักงานมหาวิทยาลัย     

1 นางศิริรักษ  สุขสดุ เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 

ปริญญาโท ดูแลนักศึกษาปริญญาโทและ

เอก งานหลักสูตร งานวิจัย 

สำนักงานภาควิชา 

เคานเตอร 4 

2 นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร นักวิชาการพัสด ุ ปริญญาโท งานพัสดุ-ครุภณัฑ เบิก

จายเงินโปรเจค  ยืม-คืน 

อุปกรณประกอบการเรียน

การสอน 

สำนักงานภาควิชา 

เคานเตอร 1 

3 นางสาวกรปารมี ณ บางชาง เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 

ปริญญาโท งานวิชาการปริญญาตรี งาน

การเงิน  

สำนักงานภาควิชา 

เคานเตอร 3 
 พนักงานพิเศษ     

4 นางสาวกิดากานต  กลิ่นเมธี นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี งานสารบรรณ งานแผน 

งานโครงการ กิจการ นศ. 

งานฝกงาน นศ. งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

สำนักงานภาควิชา 

เคานเตอร 2 

5 นายชินภัสร  กานุวงษ นักวิชาการพัสด ุ ปริญญาตร ี เบิกจายอุปกรณในการ

จัดการเรียนการสอนของ

หนวยอิเล็กทรอนิกส 

ตึก 44 หอง 402 

สโตรหนวย

อิเล็กทรอนิกส 

 

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

determined and communicated 

แตละครั้งที่ภาควิชาครุศาสตรไฟฟาตองการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเกาท่ี

ลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผูสมัครและภาระงานที่ตองการอยางชัดเจนตาม

หลักเกณฑที ่มหาวิทยาลัยกำหนด การประกาศรับสมัครสามารถพบไดที ่เมนู “ขาวสมัครงาน” ของคณะ 

www.fte.kmutnb.ac.th และกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่งจะมีการ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและประกาศผลการคัดเลือกบุคคลอีกครั้งหนึ่ง สำหรับปการศึกษา 2563 

ภาควิชายังไมไดเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุทดแทนเจาหนาท่ีท่ีเกษียณ  

เม่ือไดรับบุคลากรใหมเรียบรอยแลว หัวหนาภาควิชาจะมีการมอบหมายงานแกบุคลากรสายสนับสนุนตาม

ภาระงานที่ไดประกาศรับสมัครและเกลี่ยภาระงานตามความสามารถ โดยหากเปนบุคลากรที่ทำหนาที่ประจำอยู 

สโตรของแตละหนวย บุคลากรใหมจะไดรับมอบหมายงานท่ีเก่ียวของจากหัวหนาหนวยอีกครั้งหนึ่ง 

 ระเบียบขอบังคับ  การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-01) 

 ระเบยีบขอบังคับ  การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-02) 

http://www.fte.kmutnb.ac.th/
http://www.hrd.kmutnb.ac.th/
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การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวในขอ AUN.7.3 จะมีผลตอการเลื่อนตำแหนงและการขึ้นเงินเดือน

ของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะถูก

ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตนจากหัวหนาภาควิชา และจะเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของทาง

มหาวิทยาลัยกำหนด โดยที่จะใหผูมีอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา

ดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เปนผูลงนามในการงานใหเลื่อนตำแหนงหรือการข้ึน

เงินเดือน 

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตำแหนงจะมีการกำหนดเพื่อใหพัฒนา หรือ

ปรับปรุงผูปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานใหทำงานอยางมีประสิทธิผล โดยจัดใหมีการประเมินโดยใชหลักการและ

แบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงมีองคประกอบการประเมิน 2 ดาน ไดแก  

1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย (M) 

ความมุงม่ันใหเกิดผลสำเร็จของงาน (U) การทำงานเปนทีม (T) จิตสำนึกองคกร (N) และการพัฒนางานอยางตอเนื่อง (B)  

กรณีพนักงานพิเศษใชแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที ่ราชการของพนักงานพิเศษ ซึ ่งมี

องคประกอบการประเมิน 3 ดาน ไดแก 

1) ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทานใดอยูในเกณฑตองปรับปรุงติดตอกันสองครั้ง และทาง

ภาควิชาไดมีการใหโอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแลว แตผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไมดข้ึีน 

ทางภาควิชาอาจจะพิจารณาใหออกจากงานโดยถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลง ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ของทางคณะกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึงการรักษาวนิัย

และจรรยาบรรณของเจาหนาท่ี (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และ AUN.7.3-03) 

นอกจากนั ้น ภาควิชาไดสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา ปการศึกษา 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 เจาหนาท่ีภาควิชาใหคำแนะนำและชวยเหลือพบวาความพึงพอใจตอการใหบริการจากเจาหนาท่ี

ทุกคนอยูในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย 4.11 ข้ึนไป  
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7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรไดใชกระบวนการของคณะท่ีมีการสำรวจความตองการใน

การอบรมของสายสนับสนุนวาตองการพัฒนาตนเองทางดานใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ท่ีหนวยงานอ่ืนสง

เรื่องผานทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนท้ังในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเขา

อบรมตามโครงการตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนในภาระหนาท่ีของแตละคน รวมท้ังโครงการท่ีหัวหนาภาควิชาพิจารณา

เห็นสมควรใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา เพื่อที่บุคลากรจะไดเพิ่มพูนความรูความสามารถและนำ

ความรูท่ีไดมาพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ปการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) บุคลากรทุกคนของภาควิชาไดเขารับการ

อบรม โดยแตละการอบรมจะเปนเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมายหรือเก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองทำอยูเปน

ประจำ เพ่ือพัฒนาความรูของตนเองและนำความรูท่ีไดมาพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (AUN.7-4) 

 

ตาราง AUN.7-4 สรุปการเขาอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ หัวขอเร่ืองท่ีอบรม/ประชุม วันเวลา / สถานท่ีอบรม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

1 นางศิริรักษ  สุขสดุ เขารวมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ AUN QA 

Overview (Version 4.0) รุน 1  

วันท่ี 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

(อบรมออนไลน) 

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ

ศาสตรไฟฟา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูโดยเนนสมรรถนะผูเรียนเปน

ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

2 นางสาวกรปารมี ณ บางชาง เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ

ศาสตรไฟฟา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูโดยเนนสมรรถนะผูเรียนเปน

ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 3 นางสาวเสาวลักษณ  วรรณบวร 

พนักงานพิเศษ 

1 นางสาวกิดากานต  กลิ่นเมธี เขารวมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ AUN QA 

Overview (Version 4.0) รุน 1  

วันท่ี 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

(อบรมออนไลน) 

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ

ศาสตรไฟฟา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูโดยเนนสมรรถนะผูเรียนเปน

ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 

2 นายชินภัสร กานุวงษ เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ

ศาสตรไฟฟา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ

วันท่ี 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The 

Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ หัวขอเร่ืองท่ีอบรม/ประชุม วันเวลา / สถานท่ีอบรม 

จัดการเรียนรูโดยเนนสมรรถนะผูเรียนเปน

ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ 

 

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

ค ัดเล ือกท ี ่ ได ประพฤต ิ เป นแบบอย  างท ี ่ ด ี  เส ียสละ และอ ุท ิ ศตนสร  างประโยชน แก มหาว ิทยาลั ย 

และหนวยงาน สมควรไดรับการยกยองสรรเสริญ เพื่อเปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตอไป โดยปการศึกษา 2563 

ผูท่ีไดรับรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน ระดับสวนงาน เปนเจาหนาท่ีของภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ไดแก นางศิริรักษ  สุขสุด 



-47- 
 

 
 

การประเมินตนเอง 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service 

       

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

       

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated        
7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them 
       

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

       

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.7.1 AUN.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 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

AUN.7.3-02 แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีราชการของพนักงานพิเศษ 

AUN.7.3-03 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีราชการของพนักงานพิเศษ 

AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษาและระดับความพึงพอใจตอการจัดการ

หลักสูตร ปการศึกษา 2563 

AUN.7-4 AUN.7.4 สรุปการเขาอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

AUN.7-5 AUN.6.6-01 หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน  
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AUN.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 

หมวดท่ี 3 (AUN.1-01) แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในชวงระยะเวลา 5 ป และทางบัณฑิตศึกษาจะทำ

หนาท่ีเปดรับสมัครนักศึกษาใหมเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการจัดทำระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม 

(AUN.8.1-01)  และประชาสัมพันธทางเว็บไซต https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin.aspx ซ่ึง

ผูสนใจเขาศึกษาตอสามารถตรวจสอบขาวสารการรับสมัครนักศึกษาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยผูมีสวนไดสวน

เสียสามารถรับทราบขอมูลและขาวสารที่ประกาศและที่มีการประชาสัมพันธสำหรับขอมูลที่เพิ ่มเติมและมีการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและตามท่ีผูมีสวนไดสวนเสียตองการ  

 

ตาราง AUN.8.1 ขอมูลการรับเขานักศึกษาในหลักสูตร [MTE+S-MTE+G-MTE= รวม] 

ปการศึกษา จำนวนผูสมัคร จำนวนท่ีประกาศรับ 
จำนวนผูมสีิทธ ิ

เขาศึกษา 

จำนวน 

ท่ีลงทะเบียน 

1/2558 4 40 + 0 + 0 = 40 2 + 0 + 0 = 2 2 + 0 + 0 = 2 

2/2558* 4 4 4 4 

1/2559 43 40 + 40 + 25 = 105 6 + 12 + 25 = 43 6 + 12 + 24 = 42 

2560** - - - - 

2561 29 20 + 40 + 0 = 60 1 + 15 + 0 = 16 1 + 7 + 0 = 8 

2562 11 20 + 40 + 0 = 60 6 + 5 + 0 = 9 6 + 0 + 0 = 6 

2563 15 20 + 40 + 0 = 60 3 + 12 + 0 = 15  3 + 10 + 0 = 13 

 

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

ปการศึกษา 
นักศึกษา 

ป 1 ป 2 ตกคาง รวม 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

2558 2 6 15 26 7 5 24 37 

2559 37 41 4 2 9 8 50 51 

2560 - - 37 37 4 0 41 37 

2561 10 14 - - 11 6 21 20 

2562 6+6 5+5 3+10+1* 3+9 3* 2* 29 24 

https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin.aspx
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ปการศึกษา 
นักศึกษา 

ป 1 ป 2 ตกคาง รวม 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

2563 3+9 3+10 5 3 2* 2* 19 18 

*รักษาสภาพ 

 

 

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

สัมภาษณโดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการสอบเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา โดยใชเกณฑการ

ประเมินผลสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรและที่กำหนด

โดยคณะกรรมการที่ถูกแตงตั้งมาจากมหาวิทยาลัย ที่ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูทรงคณุวุฒิ

ที ่เกี ่ยวของ โดยขอมูลและรายละเอียดในการรับสมัครนักศึกษาใหมทั้งหมดจะมีการเผยแพรสู สาธารณะทุก

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 อีกท้ังมีการมอบหมายให

มีระบบของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาประจำหอง (AUN.8-3-01) อาจารยผู สอน และ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ในการควบคุม ดูแล ใหคำปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใชชีวิตของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

 

 

 

http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are available to improve learning and employability 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการการจัดสัมมนาประจำประดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อแนะนำระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา นักศึกษาไดนำเสนอผลงานความกาวหนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และมีการ

ระดมความคิดเห็นสำหรับนำมาใชกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนสราง

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

สามารถตรวจสอบแพทยเวรเขาตรวจไดที ่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html สำหรับ

หองน้ำและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแตละอาคารไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะดวยพนักงานทำความ

สะอาดของแตละอาคารและมีการทำประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาทุกชั้นปโดยคุมครองเมื่อประสบอุบัติเหตจุน

ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตอานรายละเอียดไดท่ี http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx 

 ศูนยบริการสุขภาพ มจพ. 

   
 

ภาควิชาไดจัดหองเรียน หองทำวิจัย และหองปฏิบัติการตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา

ของหลักสูตรดังกลาวใน AUN.9 โดยคำนึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนและการทำวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาของนักศึกษาใน

โครงการการจัดสัมมนาประจำประดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเขาในระบบ และระเบียบของการศึกษา และ

การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางนักศึกษาในแตละชั้นปและกับคณาจารยของภาควิชา 

http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html
http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
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การประเมินตนเอง 

8 คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date 

       

8.2 The methods and criteria for the selection of students are 

determined and evaluated 

       

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, 

academic performance, and workload 

       

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, 

and other student support services are available to improve 

learning and employability 

       

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive 

for education and research as well as personal well-being 

       

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.8.1 AUN.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 คำสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา ประจำปการศึกษา 2563 

AUN.8.4 AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจตอการจัดการ

หลักสูตร ปการศึกษา 2563 
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AUN.9 ส่ิงอำนวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐาน (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 หองประลองและปฏิบัติการและหองสำหรับทำวิจัยรวมท้ังสิ้นจำนวน 13 หอง

ท่ีประกอบดวยหอง 403, 404 ,501, 504, 505, 507, 508, 601, 603 และ 611  

 

นอกจากนั้นแตละหองจะมีเครื่องมือและอุปกรณสำหรับการเรียนการสอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร 

เครื่องเสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เปนตน อยางไรก็ตาม ภาควิชาไดซ้ือโปรเจคเตอรดวย

เงิน S-MTE ไวจำนวน 3 เครื่อง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาโท เนื่องจากในหองโปรเจค

ไมมีการติดตั้งเครื่องไว จึงสงผลใหหากนักศึกษาตองการใชงานสามารถมาเบิกไดที่สำนักงานภาควิชา อยางไรก็

ตาม เครื่องโปรเจคเตอรนี้นักศึกษาทุกหลักสูตรของภาควิชาสามารถใชงานรวมกันได สำหรับหองประชุมของคณะ

ครุศาสตรอุตสาหกรรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังสามารถทำโครงการผานภาควิชาเพ่ือใชสำหรับการบรรยาย 

การฝกอบรม และการประชุมวิชาการได 

 ปการศึกษา 2563 ภาควิชาไดสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา (AUN.9.1) โดย

ผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาของหลักสูตร 8 คน เกี่ยวกับหองเรียน หองโปรเจค และสิ่งสนับสนุน โดย

ลักษณะของแบบสอบถามนักศึกษาสามารถเลือกตอบวาไมเคยใชบริการได ดังนั้น แตละคำถามจึงมีผู ตอบ

แบบสอบถามไมเทากัน ซ่ึงหัวขอท่ีไดสอบถาม เชน 

- ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยของหองเรียน และอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน 

นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย 3.71 (SD 1.604) 

- ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยของหองโปรเจคอยูในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย 4.17 (SD 1.169)  
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- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 

4.25 (SD 1.035)  

- ความเหมาะสม และเพียงพอของระบบอินเตอรเน็ต นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ี

คาเฉลี่ย 4.25 (SD 0.886) 

- ความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในการทำโครงงาน หรืองานวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจ

อยูในระดับปานกลาง ท่ีคาเฉลี่ย 3.86 (SD 1.345)   

 

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

research 

มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางที่นักศึกษาของหลักสูตรสามารถไปคนควาหนังสือ ตำรา และวารสาร ซ่ึง

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 ท่ัวประเทศ 

 ปการศึกษา 2563 สำหรับความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในหัวขอที่สอบถาม

เก่ียวกับแหลงเรียนรู 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 ท่ีคาเฉลี่ย 4.63 (SD 0.744)   

 

 

http://library.kmutnb.ac.th/
http://www.thailis.or.th/tdc/
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 

research 

ภาควิชาไดมีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณเปนจำนวนมากสำหรับใชในการจัดการเรียนการสอน เชน 

เครื่องมือวัดและเครื่องมือกำเนิดสัญญาณสำหรับงานวิจัยขั้นสูง ที่ประกอบดวย ดิจิตอลออสโลสโคปความถี่ 100 

MHz และเครื่องกำเนิดสัญญาณฟงชันเจนเนอเรเตอรใหนักศึกษาสามารถใชงานรวมกันในการเรียนการสอนและ

การวิจัยนอกจากนั้นสำหรับวัสดุและอุปกรณเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาไดมีการจัดสรรใหนักศึกษาได

ฝกปฏิบัติงานท่ีเพียงพอตอการใชในการเรียนการสอนและการทำวิจัย 

 

 

 

 

  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

ตารางท่ี 9-1  

ตารางท่ี 9-1 ตัวอยางเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรตางๆ ท่ีมีในหองประลองและปฏิบัติการ 

ลำดับ รายการ จำนวน 

1. เครื่องรีดฟลม GMP รุน PHOTONEX@235DIGITAL 1 

2. เครื่องแกะสลัก Robotech รุน RCN 6090 พรอมตัวควบคุม 1 

3. ดิจิตอลมัลติมิเตอร รุน CD 800A 10 

4. R-DECADE EXTECH INSTRUMENTS - 380400 8 

5. เครื่อง INVERTER ยี่หอ SIEMENS  รุน  6SE6440-2UD17-5AA1 1 

6. SIEMENS INVERTER MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480V 1 

7. เครื่องกัดลายวงจรพิมพ (ROTARY JET PROCESSOR) 1 

8. เครื่องจายไฟกระแสตรงแบบอนาล็อก รุน GPR-303 10 

9. เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟา ยี่หอ MCP รุน SG1003 32 

10. เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบ 2 ชอง ยี่หอ RIGOL รุน DG1022 10 

11. เครื่องจายไฟฟากระแสตรง ยี่หอ MCP รุน M10-TP3005H 4 

12. แหลงจายไฟฟากระแสตรง #APS1 10 

13. กลองคาความจุแบบปรับคาได ยี่หอ EXTECHรุน 380405 15 
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ลำดับ รายการ จำนวน 

14. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยี่หอ RIGOL รุน DS1052E 34 

15. ดิจิตอลออสซิลโลสโคปความถ่ี100MHz ยี่หอ RIGOL รุน DS2102A 25 

16. เครื่องกำเนิดสัญญาณฟงชั่นเจนเนอเรเตอร ยี่หอ RIGOL รุน DG1022 25 

17. ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรพรอมซอฟตแวร รุน780379-02 1 

18. ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรรุน780381-02 1 

19. บอรดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร รุน779378-01 1 

20. บอรดทดลองพลังงานทดแทน รุน781360-01 1 

21. บอรดทอลองเรื่องตัวตรวจจับ รุน781032-01 1 

22. เครื่องสแกนสามมิติ 1 

23. เครื่องพิมพสามมิติ รายละเอียด : รุน FF Creator Pro 1 

 

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

support education and research 

ภาควิชาไดติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายเพ่ิมเติมใหครอบคลุมทุกชั้นท้ัง 2 อาคารท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ใหแกนักศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา ผาน Wireless network connectionชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ดวยการ

ติดตั ้ง Wireless Access Point เพิ ่มเติม 14 จุด ขณะท่ีมหาวิทยาลัยไดพัฒนาความสามารถในการเขาถึง

อินเตอรเน็ตไรสายใหครอบคลุมทุกสวนของมหาวิทยาลัยผาน Wireless network connection ที่ติดตั้งโดย AIS 

ชื่อ @KMUTNB-WIFI by AIS นอกจากนั้น ที่ตึก 44 และ 52 ไดมีการติดตั้ง Router เพิ่มเติมจาก TRUE ตั้งแตป

การศึกษา 2561 เปนตนมา ซ่ึงบุคลากรทานใดมีรหัสอินเทอรเน็ตไรสายของ AIS และ TRUE ก็สามารถ Login ได

เชนกัน โดยนักศึกษาสามารถเขาใชงานดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานที่มหาวิทยาลัยแจงไวตั ้งแตเขาศึกษา 

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

เก่ียวกับแหลงเรียนรู และแหลงคนควาขอมูล พบวา 

- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 

4.25 (SD 1.035)  

- ความเหมาะสม และเพียงพอของระบบอินเตอรเน็ต นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ี

คาเฉลี่ย 4.25 (SD 0.886) 

 

 

http://www.edu.kmutnb.ac.th/
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9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 

needs are defined and implemented 

คณะและภาควิชาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง ซ่ึง

ภาควิชามีการปรับปรุงหองเรียนใหมีความทันสมัยเพื่อสงเสริมและกระตุนการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตร 

สำหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยไดมีบริการตรวจสุขภาพประจำปฟรีใหแกนักศึกษาที่แจงความ

จำนง ตลอดจนมีหองพยาบาลเพื่อทำการรักษาและจายยาเบื้องตน และมีแพทยเวรเขาตรวจในแตละวัน ซ่ึง

สามารถดูขอมูลไดท่ี www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html และมหาวิทยาลัยไดทำประกันอุบัติเหตุใหแก

น ักศ ึกษา ซ ึ ่ งค ุ  มครองเม ื ่ อประสบอ ุบ ัต ิ เหต ุ จนได  ร ับบาดเจ ็บและเส ียช ี ว ิตสามารถด ู ข  อม ู ล ได  ท่ี  

www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx สำหรับหองน้ำและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแตละ

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 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดปรับปรุงในสวนท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานความ

ปลอดภัย ไดแก การติดตั้งระบบแจงไฟไหมใหม การติดตั้งระบบวงจรปดเพิ่มเติม การติดตั้งขอบกันลื่นของบันได

แตละขั้นใหม ที่อาคาร 44 และการติดตั้งระบบแจงไฟไหมใหม การติดตั้งระบบวงจรปดเพิ่มเติม การติดตั้งระบบ

คียการดท่ีหองเรียนสำหรับควบคุมประตูเขา-ออกและระบบไฟฟาในหองนั้น ๆ ท่ีอาคาร 52  

  สำหรับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา ปการศึกษา 2563 (AUN.9.1) ในสิ่งอำนวย

ความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมท่ีคาเฉลี่ย 4.13 (SD 

1.008) โดยระบบสาธารณูปโภคของคณะ ไดแก ประปา ไฟฟา หองนา การกาจัดขยะ การทาความสะอาด ระบบ

ปองกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ลิฟต และทางลาดเอียงมีคาเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.25 (SD 1.165) 

http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html
http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
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การประเมินตนเอง 

9 
ส่ิงอำนวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐาน (Facilities and 

Infrastructure) 

คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture 

halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 

updated to support education and research 

       

9.2 The library and its resources are adequate and updated to 

support education and research 

       

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to 

support education and research 

       

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate 

and updated to support education and research 

       

9.5 The standards for environment, health and safety; and access 

for people with special needs are defined and implemented 

       

 Overall        
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.9.1 ถึง 

AUN.9.5  

AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจตอการจัดการ

หลักสูตรในภาพรวม ปการศึกษา 2563 
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AUN.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

ภาควิชาและสอดคลองกับคณะท่ีตองการผลิตครูชาง (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 

ภาควิชามีข้ันตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปดรับฟงความคิดเห็นจาก

อาจารย ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ในการกำหนดสมรรถนะที่ตองการของหลักสูตร ทักษะความรูของผลการ

เรียนรูที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาของหลักสูตร

เปนบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ และเจตคติตามที่หลักสูตรคาดหวัง นอกจากนั้นหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (AUN.9.1, AUN.10.1) มีการปรับปรุงใหทันสมัยตามรอบระยะเวลาท่ี

กำหนดทุก ๆ 5 ป ซ่ึงไปเปนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 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

เอกสารหลักสูตร มคอ.2 และมีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวอยางตอเนื ่องทุกภาค

การศึกษา ซ่ึงผูสอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรูในเอกสาร OBE 3 และ

หลักจากสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรูในเอกสาร OBE 5 

หลังจากนั้น หลักสูตรจะมีการจัดทำเอกสาร OBE 7 (AUN.1.3-02) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรใน

รอบปการศึกษา โดยมีการทวนสอบและการประเมินหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษา ในหมวด

ที่ 7 ขอ 1 การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน ในหมวดที่ 7 ขอ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน ใน

file://192.168.21.6/office-data/SAR/SAR%202559/SAR-DTE-Final/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A/AUN10/AUN.10-1-02%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
file://192.168.21.6/office-data/SAR/SAR%202559/SAR-DTE-Final/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A/AUN10/AUN.10-1-02%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
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หมวดท่ี 8 ขอ 1 ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ขอ 2 การนำไปดำเนินการเพื่อการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 9 ขอ 1 ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ี

ผานมา ในหมวดที่ 9 ขอ 2 ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร และในหมวดที่ 9 ขอ 3 แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป

การศึกษาถัดไป ซ่ึงผลท่ีไดจะนำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการศึกษาในปตอไป 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับสูง นักศึกษาสวนใหญเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาดังนั้นงานวิจัยสวนใหญจึงมุงเนนการทำวิจัยในการ

พัฒนารูปแบบการเรียนรู  หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดฝกอบรม ดังนั ้นผลงานวิจัยจึงสามารถนำไปใช

ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นพบวาผูสอนมี

การสอดแทรกเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของกับผลงานวิจัยของตนเองท้ังในแงแนวคิดการทำงานวิจัย วิธีการทำวิจัย และ

กระบวนการในการทำวิจัย เขาไปในทุกรายวิชารายวิชาท่ีมีความเชื่อมโยงกัน เชนรายวิชาการสัมมนา วิทยานิพนธ 

รายวิชาทางดานการศึกษา และรายวิชาทางดานวิศวกรรม ในลักษณะของการบูรณาการความรูเขาไปภายใน

เนื้อหารายวิชา การคนควาเนื้อหาใหมๆ การจัดทำรายงานและนำเสนองาน การยกตัวอยาง และการแลกเปลี่ยน

ความรูเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหมๆ 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

พึงพอใจตอการใหบริการในปจจุบันในดานดานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก

นักศึกษามีคามากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.14 (SD 0.663) โดยดดานการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษามีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.00 (SD 0.943)  

 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 

and enhancement 

ภาควิชารับฟงผลการปอนกลับขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม ไดแก 

− นักศึกษาปจจุบัน : จากการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการใหบริการสิ่งสนับสนุนและ

สภาพแวดลอมการเรียนรู (AUN.9.1) การประเมินการจัดการเรียนและกระบวนการสอนในแตละ

รายวิชา (AUN.10.6-01) 

− ศิษยเกา : การสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต (AUN.10.1, AUN.10.6-02) 

− คณาจารย : จากการสัมมนาภาควิชาฯ การประชุมภาควิชา 

− ผูใชบัณฑิต : จากการสำรวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต (AUN.11.5-01, AUN.11.5-02) 
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การประเมินตนเอง 

10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development 

       

10.2 The curriculum design and development process is 

established and subjected to evaluation and enhancement 

       

10.3 The teaching and learning processes and student assessment 

are continuously reviewed and evaluated to ensure their 

relevance and alignment 

       

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning        

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) is subjected to 

evaluation and enhancement 

       

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and enhancement 

       

 Overall        

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.10.1 AUN.1.3-02 สรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแกไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต 

AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจตอการจัดการ

หลักสูตรในภาพรวม ปการศึกษา 2563 

AUN.10.1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต 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 

file://192.168.21.6/office-data/SAR/SAR%202559/SAR-DTE-Final/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A/AUN10/AUN.10-1-02%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
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AUN.10.6 AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจตอการใหบริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจตอการจัดการ

หลักสูตรในภาพรวม ปการศึกษา 2563 

AUN.10.1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา 2560 

AUN.10.6-01 ผลการประเมินการเรยีนการสอน 2563 

AUN.10.6-02 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา 2561 

AUN.11.5-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2559 

AUN.11.5-02 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2560 
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AUN.11 ผลผลิต (Output) 

 

ผลการดำเนินงาน 

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

improvement 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 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 

ป

การศึกษา 

จำนวนรับ

ในรุน 

จำนวนนักศึกษาท่ีจบ 

ภายในระยะเวลา 

จำนวนนักศึกษาท่ีพนสภาพ 

ลาออก หรือตกออก ในชั้นปท่ี 

< 2 ป 2 ป > 2 ป ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 เปนตนไป 

2556 62 - 73 - - - - - 

2557 27 - 49 8 - - - - 

2558 2 - 18 7 - - - - 

2/2558 4* - - - - - - - 

2559 42 - - - - - - - 

2560 - - 34 5 - - - - 

2561 29 - - 2 1 - - - 

2562 14 - 6 1 2 - - - 

2563 15 - - 1 - - - - 

*โครงการความรวมมมือกับ Dawai (พมา) 

 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีการจัดทำเอกสาร OBE 7 

(AUN.1.3-01) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ในหมวดที่ 2 ขอมูลดานนักศีกษา เปนสวนหนึ่งของขอมูล

เชิงสถิติดานนักศึกษาในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี้ AUN.8 คุณภาพผูเรียนและการ

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

กองแผนงาน มจพ. ไดติดตามภาวะการหางานทำของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา เปนประจำทุกปในชวง

รับพระราชทานปริญญาบัตร โดยปการศึกษา 2562 ไดติดตามผลบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา 11 เดือน (ซ่ึงปกติท่ี

ผานมาเปนการติดตามผลในรอบ 9 เดือน) แลวจัดทำเปนรายงานใหทุกหลักสูตรสามารถดาวนโหลดไปใช

ประโยชนไดที ่สวนของผลงานกลุ มงานสารสนเทศเพื ่อการพัฒนา http://www.planning.kmutnb.ac.th/ 

portfolio/index?dep_id=5&port_type_id=1 การติดตามภาวะการไดงานทำของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา 

และการติดตามความพึงพอใจนายจางตอบัณฑิต มจพ. ไดถูกจัดทำเปนรายงานใหหลักสูตรนำไปใชประโยชนใน

การวางแผนการดำเนินงานในปตอไปโดยขอมูลดังกลาวจะปรากฏในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

www.planning.kmutnb.ac.th/information.htm โดยมหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินการสำรวจภาวะไดงานทำ

ของบัณฑิตและความพึงพอใจนายจางในชวงรับพระราชทานปริญญาบัตรเปนประจำทุกป ท่ีไดมีการสอบถาม

เกี่ยวกับประเภทงานที่ทำ การใชเวลาในการหางานทำ ระดับการนำความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทำ เงินเดือนท่ี

ไดรับ และความสอดคลองของอาชีพกับสาขาวิชา และการติดตามความพึงพอใจนายจางตอบัณฑิตที่จบใหม โดย

หนวยงานของนายจางเปนทั้งหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สำหรับขอมูลในรายงานความพึงพอใจ

ของนายจางจะมีการสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจนายจางตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ดาน ท่ีจำแนก

ตามระดับการศึกษา หนวยงาน กลุมนายจาง และกลุมสาขาวิชา ระดับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตใน

ดานความสอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณของ มจพ. ตลอดจนขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ี

หลักสูตรสามารถนำขอมูลมาใชพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและรองรับกับความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางเหมาะสม (AUN.11.3) 

 

ตาราง AUN.11.3 การไดงานทำของผูสำเร็จการศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา 9 - 11 เดือน 

ปการศึกษา 
จำนวน มีงานทำ มีงานทำและศึกษาตอ ไมมีงานทำ ศึกษาตอ 

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

ผูกรอก

แบบสำรวจ 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

2556 75 69 66 95.65 1 1.45 2 2.90 - - 

2557 57 53 51 96.23 - - - - 2 3.77 

2558 25 23 19 82.60 - - 4 17.39 - - 

2559 3 3 2 66.66 - - 1 33.33 - - 

2560 39 37 35 94.59 - - 2 5.41 - - 

2561* 3 3 1 33.33 - - 1 33.33 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) 

 

http://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/index?dep_id=5&port_type_id=1
http://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/index?dep_id=5&port_type_id=1
http://www.planning.kmutnb.ac.th/information.htm
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11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 

and benchmarked for improvement 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาไดกำหนดใหนักศึกษาพัฒนา

งานวิจัยที่เกี ่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาศึกษา เพื ่อใหผู เรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรูคาดหวัง 

(Learning Outcomes) ของหลักสูตร ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดกำหนด

แผนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

การจดัฝกอบรม การสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและออกแบบนวตักรรมสมัยใหม 

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) ตามท่ี

กำหนดของหลักสูตร 

  ปการศึกษา 2562 ผลประเมินปลาสุดที่จัดทำโดยกองแผนงาน (AUN.11.5-02) ที่ยังไมใชรายงานฉบับ

เต็มและเปนการรายงานผลความพึงพอใจในภาพรวมทุกระดับการศึกษา 

 

ตาราง AUN.11.5-01 ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

ระดับปริญญาโทของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ป

การศึกษา 

 คุณลักษณะของบัณฑิต  

คุณธรรม ความรู ปญญา ความสัมพันธ วิเคราะห รวม N 

X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD 

2555 4.25 0.651 4.15 0.602 4.18 0.747 4.20 0.614 4.18 0.538 4.20 0.575 13 

2556 4.33 0.598 4.38 0.428 4.29 0.510 4.25 0.467 4.13 0.450 4.28 0.451 26 

2557 4.60 0.397 4.47 0.424 4.44 0.451 4.54 0.412 4.44 0.459 4.51 0.390 25 

2558 4.26 0.501 4.27 0.460 4.09 0.534 4.29 0.488 3.94 0.478 4.17 0.423 33 

2559 4.25 0.555 4.26 0.416 4.17 0.630 4.17 0.521 4.01 0.762 4.18 0.503 22 

2560 4.37 0.639 4.35 0.632 4.20 0.753 4.31 0.717 4.11 0.696 4.27 0.637 37 

2561 4.51 0.437 4.42 0.406 4.09 0.575 4.44 0.433 4.17 0.468 4.33 0.423 9 

2562* 4.35 0.569 4.35 0.527 4.11 0.596 4.23 0.534 3.97 0.576 4.21 0.499 ** 
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*ผลความพึงพอใจในภาพรวมทุกระดับการศึกษา 

**ไมไดระบุมาให 

 

ตาราง AUN.11.5-02 สรุปความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดานหลักสูตร การสอน การทำ

วิทยานิพนธ/สารนิพนธปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ (Project)  

ปการศึกษา นักศึกษา 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

N 
หลักสูตร การสอน ปริญญานิพนธ รวม 

X  SD X  SD X  SD X  SD 
2559 MTE 1 4.00 - 3.44 - 3.57 - 3.64 - 

 MTE 1 4.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 

 G-MTE 1 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 

2560 MTE 6 4.13 0.600 4.24 0.626 4.36 0.501 4.30 0.563 

 G-MTE 19 4.68 0.345 4.63 0.333 4.67 0.372 4.66 0.314 

 S-MTE 12 4.63 0.445 4.85 0.322 4.89 0.252 4.80 0.268 

2561 MTE 3 3.52 0.719 4.52 0.834 4.38 1.072 4.17 0.839 

 G-MTE 4 4.07 0.247 4.61 0.563 4.68 0.552 4.47 0.462 

 

 อยางไรก็ตาม ภาควิชาไดสอบถามนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาในหลักสูตรเก่ียวกับความพึงพอใจตอการจัดการ

หลักสูตร ปการศึกษา 2563 (AUN.9.1) ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการหลักสูตรจากผู ตอบ

แบบสอบถาม 8 คน พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.13 SD 

0.835) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณวุฒิท่ีจะไดรับเม่ือสำเร็จการศึกษาสูงท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.63 (SD 0.744) 

ซ่ึงปการศึกษาท่ีผานมาเปนดานท่ีไดคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด อาจดวยกลุมผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ซ่ึงยัง

ไมไดเคยประเมินฯ ทำใหเห็นไดวาแมเปนหลักสูตรเดียวกันแตความคิดเห็นตางกันได ขณะท่ีความเหมาะสมของ

การจัดตารางสอนในแตละภาคการศึกษามีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.13 (SD 0.835) 

 

การประเมินตนเอง 

11 ผลผลิต (Output) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 

and benchmarked for improvement 

       

11.2 The average time to graduate is established, monitored and 

benchmarked for improvement 

       

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement 
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11 ผลผลิต (Output) 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

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        

 

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 รายงานการสาํรวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2561 

AUN.11.5-02 สรปุยอการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2562 
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