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ก

คานา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่ าง
ต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประกอบกับ
ประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ที่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ดังนั้นภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรที่กําหนดโดย สกอ. และใช้เกณฑ์
ประเมินในระดับหลั กสู ตรของASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) โดยรายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับนี้ได้แสดงผลการประเมินตามเกณฑ์ของ AUN-QA ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการ
สอนที่พิจารณาExpected Learning Outcome (ELO) เป็นสําคัญโดยมีเกณฑ์การประเมินเป็นแบบ 7 ระดับ ซึ่ง
ผลการประเมินที่ได้สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล และสามารถใช้ เผยแพร่ให้ กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบและใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
ประธานหลักสูตร
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการประจํ าหลั กสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานมีตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 เกณฑ์ (AUN.1- AUN.11) สรุปผล
การประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ผลการดาเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน


จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
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การค้นคว้าอิสระ
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7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
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11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
การดําเนิ น การตามองค์ป ระกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานซึ่ง เป็น การดํา เนิน การตามเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดําเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินครบทุกข้อ
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผ่าน ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

1.
2.
3.
4.
5.

ง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผลการดาเนินการ
ผ่าน ไม่ผ่าน

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

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












*

*ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาของหลักสูตร

การดําเนิ น การตามองค์ป ระกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานซึ่ง เป็น การดํา เนิน การตามเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดําเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินครบทุกข้อ
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผ่าน ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

จ
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AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
AUN.10การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11ผลผลิต (Output)
ภาพรวม
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ภาษาไทย
:ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ :Master of Science in Technical
Education Program in Electrical
Engineering
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science in Technical
Education (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.S. Tech. Ed. (Electrical Engineering)

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

2. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
( ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2555
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
( ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3. รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
4. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นส่วนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเดิมมี
ฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อ
Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมาเมื่อวิ ทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ได้ยกฐานะ

-2ขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2514 และ
โอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ยกฐานะเป็นส่วนงานระดับคณะ โดยใช้ชื่อว่า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ในระหว่างปี พ.ศ. 2512–2517 เป็นช่วงระยะเวลาที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับ
การก่อตั้งขึ้น โดยความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อผลิตครูช่างในระดับ
ปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า โครงการความช่ ว ยเหลื อดังกล่าวได้ เน้น
ทางด้านการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม
และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศ
ไทย และต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันได้ขยายโครงการความช่วยเหลือแก่คณะเพิ่มขึ้น ด้วย
การช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชา
เครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า อีกด้วย
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส่วนของสํานักงานคณบดี
ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนและหน่ ว ยงานที่ จั ด การเรี ย นการสอนจํ า นวน6ภาควิ ช า
ได้แก่ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ นั้น
คณะได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 23หลักสูตร และยังได้
จัดการเรียนการสอนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกด้วย
สํ า หรั บ ภาควิ ช าครุ ศ าสตร์ ไ ฟฟ้ า ได้ ก่ อ ตั้ ง มาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2512 ที่ เ รี ย กว่ า แผนกวิ ธี ไ ฟฟ้ า ต่ อ มาในปี
พ.ศ. 2514 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้สังกัดในคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม และด้วยความช่วยเหลือจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจึงเป็น
ภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ให้ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อผลิตครูช่างที่
เน้นการสอนทางทฤษฎีที่เรียกว่า ครูทฤษฎีไฟฟ้า (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปัจจุบันนี้
ปรัชญา: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ คือ “พัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ปณิ ธ าน : มุ่งผลิ ตบั ณฑิตให้ เป็ น ผู้ ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี เพื่ อ การสอน การถ่ า ยทอด การบริ ห ารจั ด การ การใช้ การสร้ า งและพั ฒ นาเทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทําได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่ งพัฒนางานด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําเพื่อรับใช้สังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจ:
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
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1. ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่มีความพร้อมทาง ด้านการ
เรียนการสอนและการจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิ ต นั ก เทคโนโลยี ท างด้ า นเทคนิ ค ศึ ก ษา นั ก วิ จั ย นั ก การศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารอาชี ว ศึ ก ษาในระดั บ
บั ณฑิตศึกษา ให้ เป็ น ผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถในด้า นเทคโนโลยี ก ารศึ กษา และการบริห ารการศึก ษาด้ า นการ
อาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นผู้นําในด้านความคิด การค้นคว้าและวิจัย
3. วิ จั ย เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างด้ า นการศึ ก ษา เทคโนโลยี ท างด้ า นวิ ศ วกรรม และงานธุ ร กิ จ ด้ า นช่ า ง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
4. บริการทางวิชาการด้านวิชาประยุกต์ต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และให้แก่ชุมชนตามความ
ต้องการของท้องถิ่น
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่มุ่งเน้น การ
ปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม

5. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง เน้ น ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถในการทํ า วิ จัย และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า
5.2 ความสําคัญ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความลึกซึ้งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิต
มหาบั ณฑิตและผลงานวิจั ย ในระดับ นานาชาติ จะมีส่ ว นสํ าคัญในการสร้า งสั งคมแห่ ง การเรี ยนรู้ และขับเคลื่ อ น
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
5.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในกลุ่มต่าง ๆ
2) วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในกลุ่มต่างๆ
3) ทําวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการ
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4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในงานอาชีพ
5.4 จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจํานวน 36 หน่วยกิต
5.5 รูปแบบของหลักสูตรหลักสูตร 2 ปี แผนก แบบ ก 2 และ แผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม*
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
ปัญหาพิเศษ
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
* การประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน S/U

15
12
2
6
3
15
3
9
9

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*
2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงต่าง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
* รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษาประเมินผลเป็น S/U
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
ค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
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18 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงต่าง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 9 หน่วยกิต
5.6 ภาษาที่ใช้ภาษาไทย
5.7 การรับเข้าศึกษารับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ประจําสถาบันศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
2. นักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
3. นักวิชาการด้านครุศาสตร์ไฟฟ้า หรือวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
4. วิทยากรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

-6-

ส่วนที่ 2
การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ส อดคล้ องกับแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางสรุ ป ผลการประเมิ น การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ กํ า หนดโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ผ่าน


ไม่ผ่าน

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง 
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

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

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

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

ผลการดาเนินการ
ผ่าน ไม่ผ่าน











*

*ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาของหลักสูตร

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

-9AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ผลการดาเนินงาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้
จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท มาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิช าไฟฟ้าและในปี พ.ศ. 2551 และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) (AUN.1.1-01) และได้ดําเนินการปรับปรุงเป็นหลั กสู ตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
มาตราฐานการประกัน คุณภาพการศึกษาของสํ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) (AUN.1.1-02) โดยได้
พิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาที่สอดคล้องกับของคณะและมหาวิทยาลัย) ที่ระบุ
ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ของคณะ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย :พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
จึงได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. หรือ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่มุ่งเน้นในการผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และการศึกษา เพื่อนําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษา
ของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการมี
ระเบี ย บ วินั ย และความรั บ ผิ ดชอบต่อสั งคม โดยผลการเรียนรู้ของหลั กสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า(หลั กสูตรปรับ ปรุ ง พ.ศ.2555) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 2 ที่มมี าตรฐานการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 5
ด้าน ดังนี้

-101) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํา รายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. และใช้เกณฑ์ประเมินในระดับหลักสูตรของ ASEAN
University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) จํ า ได้ มี ก ารดํ า เนิ น การปรั ง ปรุ ง ให้ มี ผ ลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected
Learning Outcomes) ของหลั ก สู ต รขึ้ น โดยการอ้ า งอิ ง และเที ย บเคี ย งจากมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ( Learning
Outcomes) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ข้อที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

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

มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวติ
บริหารและจัดการระบบงานในสาขาวิชาชีพได้
มีทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลได้
ทํางานเป็นทีมและปรับตัวอยู่ในสังคมได้
มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้
วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ทีส่ ามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพได้

ผลการ
เรียนรู้ทั่วไป
(Generic
Outcomes)

ผลการเรียนรู้
ทักษะเฉพาะทาง
(Subject
Specific
Outcomes)














-11สําหรับการเปรียบเทียบระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรได้ดําเนินการจัดทําขึ้นโดยการอ้างอิงและเทียบเคียงโดยผู้รับผิดชอบ
ของหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
รายวิชา

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

1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ตารางที่ 3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(Expected Learning Outcomes)
มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บริหารและจัดการระบบงานในสาขาวิชาชีพได้
มีทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลได้
ทํางานเป็นทีมและปรับตัวอยู่ในสังคมได้
มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าได้
วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพได้

ผลการเรียนรู้
ทั่วไป
(Generic
Outcomes)

ผลการเรียนรู้
ทักษะเฉพาะทาง
(Subject
Specific
Outcomes)














-12ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัย อัน
ได้แก่ การเคารพและอ้างอิงผลงานเชิงสถิติ
2. มีความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่มทั้งในฐานะสมาชิก
ของกลุ่ ม หรื อ ในฐานะผู้นํ า มี จิ ต ใจเป็ น ประชาธิ ปไตย ซึ่ ง
ประกอบด้วยการเสียสละทํางานเพื่อส่วนรวม การเคารพรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเคารพในมติเสียงส่วนใหญ่ ให้
ความสําคัญกับความเห็นส่วนน้อย และสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ
3. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
6. มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วาม
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
1. มีความรู้ที่ลึกซึ้งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
2. มีความรู้พื้นฐานที่ลึกซึ้งในวิชาเฉพาะแขนง โดยเฉพาะในรายวิชา
ทีส่ อดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
3. ค้ น พบองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างด้ า นวิ ศวกรรมไฟฟ้ าศึ กษาโดย
การศึกษาจากการทําวิทยานิพนธ์
4. สามารถบูร ณาการความรู้ใ นสาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ากับ
การศึกษา
5. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ
การศึกษาด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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-13รายวิชา

1

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

6. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
การศึกษาในการประยุกต์แก้ปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
1. มีความคิดเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี
 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา

 
และความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 
ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ รวมถึ ง การใช้ ข้ อ มู ล ประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอด
องค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และแสวงหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ย


ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา

ทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ก าร


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

เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบ 

งานในกลุ่ม
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง

ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ  
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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-14รายวิชา

1

1. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการทํา
รายงาน บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ เช่น โปรแกรมการ
จัดพิมพ์งาน การวาดกราฟ การคํานวณเชิงตัวเลข รวมถึงการ
นําเสนอผลงาน
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติเชิงประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5. สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการคํ า นวณและเครื่ อ งมื อ ทาง
วิ ศ วกรรมรวมถึ งการศึ ก ษาเพื่ อ ประกอบวิ ชาชี พ วิ จั ย ด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes
การดําเนินการพัฒนาผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) (AUN.1-1-02) ดําเนินการโดยการ
อ้างอิงจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรที่พบว่าผลการเรียนรู้ดังกล่าวจะมีทั้งส่วน
ของทั ก ษะความรู้ เ ฉพาะทาง (Subject specific) และทั ก ษะความรู้ ทั่ ว ไป (Subject generic)โดยหลั ก สู ต รได้
ดําเนินการกระจายผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (AUN.1-2-01) ดังแสดงในตารางที่ 1.3 และ 1.4
ตารางที่ 1.3 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสู่รายวิชาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020215100 เทคนิคการคํานวณสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
020215101 การวิจัยและสถิติ
020225102 การนิเทศการสอน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1




2

3

4






5



6


7


8

9


10

11

12












-15020215103 ทฤษฎีและการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
020215105 วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
020215106 วิทยานิพนธ์
020215109 สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1
020215110 สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2
020215111 ปัญหาพิเศษ
020215800 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
020215801 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
020215802 วิศวกรรมระบบควบคุม
020215811 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
020215301 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดย
คอมพิวเตอร์
020215302 การออปติไมซ์ระบบไฟฟ้ากําลัง
020215306 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้ากําลัง
020215307 เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า
020215308 การจําลองและและแบบจําลองทาง
วิศวกรรม
020215309 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง
020215310 เครื่องจักรไฟฟ้าขั้นสูง
020215401 ระบบควบคุมแบบดิจิทลั
020215402 วิศวกรรมหุ่นยนต์
020215403 ปัญญาประดิษฐ์สําหรับวิศวกรรม
หุ่นยนต์
020215404 ระบบฟัซซีและเครือข่ายประสาทเทียม
020215405 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการ
ควบคุม
020215406 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
020215407 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ควบคุม
020215501 การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
020215502 วิศวกรรมชีวการแพทย์
020215503 การประมวลผลภาพดิจิทลั
020215505 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมเชิง
เส้น
020215506 การวิเคราะห์วงจรรวมความถี่วิทยุ
020215508 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
















































































































































































































-16020215601 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
020215602 การสื่อสารใยแก้วนําแสง
020215603 การวิเคราะห์สายอากาศ
020215608 เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า
020215610 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
020215612 การสื่อสารไร้สายสมัยใหม่
020215613 การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
020215700 ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
020215702 ศาสตร์การสอนด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
020215703 การฝึกอบรมวิทยากร
020215704 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
020215706 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ





















































































ตารางที่ 1.4 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสู่รายวิชาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020215100

เทคนิคการคํานวณสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
การวิจัยและสถิติ
การนิเทศการสอน
ทฤษฎีและการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิทยานิพนธ์
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2
ปัญหาพิเศษ
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
วิศวกรรมระบบควบคุม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดย
คอมพิวเตอร์

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
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-17020215302
020215306
020215307
020215308
020215309
020215310
020215401
020215402
020215403
020215404
020215405
020215406
020215407
020215501
020215502
020215503
020215505
020215506
020215508
020215601
020215602
020215603
020215608
020215610
020215612
020215613
020215700
020215702
020215703
020215707
020215706

การออปติไมซ์ระบบไฟฟ้ากําลัง
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้ากําลัง
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า
การจําลองและและแบบจําลองทาง
วิศวกรรม
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง
เครื่องจักรไฟฟ้าขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบดิจิทลั
วิศวกรรมหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์สําหรับวิศวกรรม
หุ่นยนต์
ระบบฟัซซีและเครือข่ายประสาทเทียม
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการ
ควบคุม
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ควบคุม
การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
การประมวลผลภาพดิจิทลั
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมเชิงเส้น
การวิเคราะห์วงจรรวมความถี่วิทยุ
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
การสื่อสารใยแก้วนําแสง
การวิเคราะห์สายอากาศ
เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
การสื่อสารไร้สายสมัยใหม่
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไมโครเวฟ
ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
ศาสตร์การสอนด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
การฝึกอบรมวิทยากร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ


















































































































































































-181.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) (AUN.1-1-01) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (AUN.1-1-02) จะถูกดําเนินการโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ประกอบด้วยบุคคล
ต่าง ๆ ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน
2) นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร
3) เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการที่ดูแลหลักสูตรและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร
4) ตัวแทนขององค์กรวิชาชีพครู
5) ตัวแทนขององค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม
6) ตัวแทนของศิษย์เก่า
7) ตัวแทนของหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต
การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการนําข้อมูลจากรายงานผลใน มคอ.7 ของการจัดการเรียนการสอนในปี
ที่ผ่านมา (AUN. 1.3-01) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การจัดให้มีการประชุมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การดํ า เนิ น การวิ พ ากษ์ / ประเมิ น หลั ก สู ต รโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (AUN.1.3-02) ซึ่ ง จะได้
รายละเอียดของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ในเอกสาร มคอ. 2 ที่รวมถึงการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพของบัณฑิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
การประเมินตนเอง
1
1.1
1.2
1.3

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





-19รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.1.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.2
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.3
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.1.3-02 สรุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละรายละเอี ย ดการแก้ ไ ขหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

-20AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
ผลการดาเนินงาน
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) (AUN.1.1-01) และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และเป็นการดําเนินการที่ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ที่กําหนดให้ดําเนินการทุก ๆ 5 ปี โดยมีการแก้ไข (Up-todate) โดยผู้ที่รับผิดชอบและผู้สอนในหลักสูตรและถูกแก้ไขตามความต้องการของผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้หลักสูตร
มีความทันสมัย และรองรับกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ.
2) การปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อให้มีคุณสมบัติที่สูงขึ้น
3) การปรับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานสากล
4) การปรับรายวิชาหมวดวิชาบังคับการศึกษาหมวดวิชาบังคับการศึกษาหมวดวิชาบังคับทางเทคนิค
และหมวดวิช าเลื อ กให้ มี จํ านวนรายวิช าที่ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บความต้อ งการของผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยที่
กําหนดให้มีรายวิชาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) (AUN.1.1-01) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษา(หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) ได้กําหนดโครงสร้า งที่ ประกอบด้ว ยศาสตร์ แห่ งการเรียนรู้ ที่เ ป็น วิช าด้ า น
การศึกษาด้านเทคนิค รายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกัน ที่จะ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้และการทํางานวิจัย ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้(Learning Outcomes) ตามหลักสูตรที่กําหนด
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
เนื้ อหาและคําอธิบ ายรายวิช าในหลั กสู ตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (AUN.2.1-01) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.2.1-02) ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงโดยผู้สอนและผู้ที่มีส่วนได้ส่ว นเสีย
เพื่อให้มีความทันสมัยและรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
(Learning Outcomes) ของหลักสูตร นอกจากนั้นหลักสูตรได้มีการปรับปรุงข้อมูลที่สําคัญต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยน
ชื่อรายวิชาให้ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย เป็นต้น
สําหรับในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจะมีการดําเนินการชี้แจงและแนะนําข้อมูลของแต่
ละรายวิ ช าไปยั ง ผู้ เ รี ย นหรื อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการสอนแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาผ่ า นเอกสารของ มคอ.3
(AUN.2.2-01) ที่มีการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการสอน การกําหนดแผนการสอน
วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเมื่อสิ้นสุด ภาคการศึกษา ผู้สอนต้องจัดทํา เอกสาร มคอ. 5
(AUN.2.2-02) เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา สําหรับที่ผู้สอนสามารถนําข้อมูลที่ได้ไป

-21ดําเนินการปรับปรุงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลในรายวิชาดังกล่าวให้มีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the
stakeholders
ข้อมูลของหลักสูตรจะถูกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
ได้แก่ เอกสารหลักสูตร เอกสารการสอน เว็บไซต์ (Program Profile) (AUN.2.3-01) และ (AUN.2.3-02) เป็นต้น
และข้อมูลในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรจะถูกกําหนดให้ผู้สอนแนะนําและสื่อสารให้แก่ผู้เรียนรับทราบในสัปดาห์แรก
ของการเรี ย นการสอนผ่ า นเอกสารของ มคอ.3 และเมื่อสิ้ นสุ ด ภาคการศึ ก ษา ผู้ ส อนต้องจั ดทํ า เอกสารมคอ. 5
เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา สําหรับนําข้อมูลที่ได้ไปดําเนินการปรับปรุงให้การจัดการ
เรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้นในลําดับต่อไป
ข้อมูลและรายละเอียดของหลั กสู ตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) นี้ได้มีการเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ภาควิชา www.te.kmutnb.ac.th เว็บไซต์คณะ http:/www.fte.kmutnb.ac.th
เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา http://www.grad.kmutnb.ac.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง
การประเมินตนเอง
2
2.1

ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7


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 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.2.2
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.2.2-02 เอกสาร มคอ.5
AUN.2.3
AUN.2.3-01 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 2555
AUN.2.3-02 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 2560

-22AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
ผลการดาเนินงาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning
outcomes
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ถูก
พัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานในตําแหน่ง
อาจารย์ประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานักวิจัยประจําสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยนักวิชาการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา วิทยากรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกําหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้(Learning Outcomes) ที่สอดคล้องกับอาชีพดังกล่าว ซึ่ง โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) มี จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต รทั้ ง หมด
36 หน่วยกิต (AUN.1.1-01, AUN.1.1-02) ที่แบ่งออกเป็น 2 แบบ ที่มีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม*
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
ปัญหาพิเศษ
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนงหรือแขนงวิชาอื่น ๆ
* การประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน S/U

15
12
2
6
3
15
3
9
9

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ

27 หน่วยกิต

-23วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*
2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงต่าง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
* รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษาประเมินผลเป็น S/U
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
ค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
18 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนงต่าง ๆ หรือวิชาเลือกทางการศึกษา 9 หน่วยกิต
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear
หลั กสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า (หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มี
การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic) ที่สัมพันธ์กับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) และ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ที่ได้กําหนดไว้ใน มคอ. 2 ใน 5 ด้าน (AUN.1.1-01, AUN.1.1-02) ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 และในตารางที่ 5
ตารางที่ 4 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสู่รายวิชาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020215100 เทคนิคการคํานวณสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
020215101 การวิจัยและสถิติ
020225102 การนิเทศการสอน
020215103 ทฤษฎีและการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1

2

3

4

5













6

7





8

9

11

12



















10



-24020215105
020215106
020215109
020215110
020215111
020215800
020215801
020215802
020215811
020215301
020215302
020215306
020215307
020215308
020215309
020215310
020215401
020215402
020215403
020215404
020215405
020215406
020215407
020215501
020215502
020215503
020215505
020215506
020215508
020215601
020215602
020215603

วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิทยานิพนธ์
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2
ปัญหาพิเศษ
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
วิศวกรรมระบบควบคุม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดย
คอมพิวเตอร์
การออปติไมซ์ระบบไฟฟ้ากําลัง
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
ระบบไฟฟ้ากําลัง
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า
การจําลองและและแบบจําลองทางวิศวกรรม
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง
เครื่องจักรไฟฟ้าขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบดิจิทลั
วิศวกรรมหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์สาํ หรับวิศวกรรมหุน่ ยนต์
ระบบฟัซซีและเครือข่ายประสาทเทียม
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการ
ควบคุม
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
ระบบควบคุม
การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
การประมวลผลภาพดิจิทลั
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมเชิงเส้น
การวิเคราะห์วงจรรวมความถี่วิทยุ
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
การสื่อสารใยแก้วนําแสง
การวิเคราะห์สายอากาศ















































































































































































































-25020215608 เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับ
แม่เหล็กไฟฟ้า
020215610 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
020215612 การสื่อสารไร้สายสมัยใหม่
020215613 การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
020215700 ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
020215702 ศาสตร์การสอนด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
020215703 การฝึกอบรมวิทยากร
020215704 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
020215706 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ






































































ตารางที่ 5 การกระจายทักษะความรู้เฉพาะทาง (Subject specific) และทักษะความรู้ทั่วไป (Subject generic)
จากหลักสูตรสู่รายวิชาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

020215100

เทคนิคการคํานวณสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
การวิจัยและสถิติ
การนิเทศการสอน
ทฤษฎีและการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิธีการสอนวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิทยานิพนธ์
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1
สัมมนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2
ปัญหาพิเศษ
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
วิศวกรรมระบบควบคุม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังโดย
คอมพิวเตอร์
การออปติไมซ์ระบบไฟฟ้ากําลัง
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้ากําลัง
เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1


2

3

4
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6


7


8


9
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-26020215308
020215309
020215310
020215401
020215402
020215403
020215404
020215405
020215406
020215407
020215501
020215502
020215503
020215505
020215506
020215508
020215601
020215602
020215603
020215608
020215610
020215612
020215613
020215700
020215702
020215703
020215707
020215706

การจําลองและและแบบจําลองทาง
วิศวกรรม
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง
เครื่องจักรไฟฟ้าขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบดิจิทลั
วิศวกรรมหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์สําหรับวิศวกรรม
หุ่นยนต์
ระบบฟัซซีและเครือข่ายประสาทเทียม
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการ
ควบคุม
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบ
ควบคุม
การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
การประมวลผลภาพดิจิทลั
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมเชิง
เส้น
การวิเคราะห์วงจรรวมความถี่วิทยุ
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
การสื่อสารใยแก้วนําแสง
การวิเคราะห์สายอากาศ
เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับแม่เหล็กไฟฟ้า
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
การสื่อสารไร้สายสมัยใหม่
การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ
ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค
ศาสตร์การสอนด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
การฝึกอบรมวิทยากร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการ
สอน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลั กสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า (หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
(AUN.1.1-01) และ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) เป็ น การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ มุ่ ง เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ใ ห้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการทําวิจัยชั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลั กสูตรจึงได้ มี การ
ออกแบบให้ครอบคลุมทั้งทักษะความรู้เฉพาะทางของสาขาวิชาและทักษะความรู้ทั่วไป ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่ ว ยงานและตามมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพศึ ก ษาของ สกอ.ที่ ป ระกอบด้ ว ย 1) ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
2) ด้ า นความรู้ 3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา 4) ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ และ
5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้
คํานึงถึงระดับการเรียนรู้ที่กําหนดโดย Bloom’s Texanomy ที่โครงสร้างของหลักสูตรได้เน้นถึงการจั ดการเรียนการ
สอนในระดับความรู้ขั้นสูง ได้แก่ การประยุกต์ความรู้และทักษะในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหา การประเมินค่าเพื่อช่วยในการตัดสินใจและการได้มาซึ่งระบบงานที่ดีที่สุด และการสร้างสรรค์งานที่
สามารถสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา โดยที่ผู้สอนมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่คิดเป็นทําเป็น และถ่ายทอดเป็น ดังรายละเอียดที่กําหนดในรายวิชาการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รายวิชาสัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
การประเมินตนเอง
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
3
Content)
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment
with the expected learning outcomes
3.2 The contribution made by each course to achieve the
expected learning outcomes is clear
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated
and up-to-date
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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AUN.3.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.3.2
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.3.3
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

-29AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
ผลการดาเนินงาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลั กสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า (หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
(AUN.1.1-01) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) ได้กําหนดปรัชญาไว้ว่า “เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการทํา
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ” โดยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและการศึกษา เพื่อมุ่งสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและขีด ความสามารถใน
การแข่ ง ขั น ของประเทศเป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามลึ ก ซึ้ ง ในศาสตร์ ด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาที่สามารถสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาด้านเทคโนโลยีซึ่ง
เป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จะมีส่วนสําคัญ
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สํ าหรั บ การพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรครุ ศ าสตร์ อุตสาหกรรมมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้ า
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) (AUN.1.1-01) และหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) ได้ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนและกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของหลักสูตรตามพันธกิจหลักของภาควิชา ของคณะ และ
ของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ให้ กับผู้ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและเข้าในในทิ ศ ทาง
เดียวกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ การประชุม การประเมิน การสัมมนาประจําปี เป็นต้น

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรได้กําหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของแต่ละรายวิชา ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีพื้ฐาน
ความพร้อมและความตื่นตัวที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้เก่าและใหม่เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้งานและใช้ในการแก้ปัญหา มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้สอนและของผู้เรียนที่ทํางานแตกต่าง
กัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนได้ถูกกําหนดไว้
ในเอกสารมคอ. 2 (AUN.1.1-01, AUN1.1-02) มคอ.3 (AUN.2.2-01) ที่ได้มีการสะท้อนมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง
5 ด้าน และมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตร ที่มีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการ
สอน เป็นดังนี้
1) การบรรยายเนื้อหาวิชาในห้องเรียน การมอบหมายงาน และการค้นคว้าข้อมูล
2) การอภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์และแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
3) การลงมือทํากิจกรรม/ปฏิบัติงาน/การทดลองปฏิบัติการสอนตามทีม่ อบหมาย
4) การจัดทํารายงานและการนําเสนอข้อมูลในชั้นเรียนและในที่ประชุมวิชาการ

-305) การจัดทําบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
6) การค้นคว้า การทดลอง และทํางานวิจัยตามสาขาวิชาที่ศึกษา
7) การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและนอกห้องเรียน
8) การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้
ดังนั้นหลักสูตรจะมีการปลูกฝังและฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่น สามารถนําเสนอหรือสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็น
ระบบ และมีการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทํางานที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
(Learning Outcomes) ตามที่กําหนดของหลักสูตร
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
หลั กสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(AUN.1.1-01) และ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) เป็ น หลั ก สู ต รที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ ที่ ดี ใ นการเรี ย นรู้ ด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง การสัมมนา การฝึกอบรม การค้นคว้าและทํางานวิจัย ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณา
การวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมไฟฟ้าสมัยใหม่ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ
สะเต็มศึกษา การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้แบบการแก้ไขปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น การส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิตอันเป็นผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
การประเมินตนเอง
4
4.1

วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7


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 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.4.2
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.4.3
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ผลการดาเนินงาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการ
ประเมินผู้เรียนในขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
1) การรับเข้าศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) (AUN.1.1-01) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) ใช้ร ะบบการรับตรงที่กําหนดให้ ผู้ที่เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่
ต่ํ า กว่ า 2.50 หรื อ ผ่ า นงานในตํ า แหน่ ง ครู อาจารย์ หรื อ มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํ า งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 ปีสําหรับผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
จากนั้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้างต้น ต้องดําเนินการรับสมัครผ่านระบบการสมัครนักศึกษาใหม่ของ
บัณฑิตศึกษา http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีประเด็นการพิจารณาที่สําคัญที่รองรับกับการคัดเลือกผู้สมัครที่สามารถได้รับ มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามที่หลักสูตรกําหนด ได้แก่ คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเป็นและสอดคล้องกับ
หลักสูตร ความรู้และทักษะที่จําเป็น ความพร้อมและทัศนคติในการศึกษา บุคลิคภาพ ประสบการณ์และความสามารถ
ในการทํางานวิจัย ตลอดจนทิศทางและเป้าหมายในการศึกษาของผู้เรียน เป็นต้น
2) การวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) (AUN.1.1-01) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02) มีการวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ
ในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุ ผลการเรีย นรู้ที่คาดว่าจะได้จากแต่ละรายวิชา มีการกําหนด
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน ค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องและ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏในเอกสาร มคอ.3 (AUN.2.2-01)
3) การจบหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (AUN.1.1-01, AUN.1.1-02)
ได้กําหนดเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ผู้เรียน
ต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) มีการสอบผ่านภาษาอังกฤษสําหรับแผน
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สอบปากเปล่า โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ตลอดจนมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้อง
มีการเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 เรื่อง หรือ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รั บการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and communicated to students
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ ถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งแผนการสอนจะ
มีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละรายวิชา มีการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วน
การให้คะแนน ค่าถ่วงน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดัง ปรากฏในเอกสาร มคอ.3 (AUN.2.2-01) ในหมวดที่ 4 เรื่องการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาของแต่ละวิชาซึ่งมีการกําหนดกลยุทธ์ในการสอนและวิธีการประเมินเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ไว้
ที่ผู้สอนจะมีการจัดทําและส่งภาควิชาก่อนเปิดเรียนทุกภาคการศึกษา และแจ้งกับผู้เรียนในสัปดาห์แรกของการเรียน
การสอนในแต่ละวิชา สําหรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจะแตกต่างกัน แต่ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน จึงส่งผลให้ต้องใช้วิธีการวั ดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การให้คะแนนการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทํางานที่มอบหมาย การนําเสนอข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ทุกรายวิชา ผู้สอนจะคํานึงถึงความถูกต้องในการประเมินผลเพื่อให้สะท้อนผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และการวัดผล
การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2552 โดยใช้ ร ะบบการประเมิ น ผลและ การส่ ง เกรดแบบออนไลน์ ท างเว็ บ ไซต์
https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx โดยผู้สอนสามารถเลือกได้ว่าใช้วิธีการตัดเกรดในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์-อิงกลุ่ม

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรจะกําหนดให้ผู้สอนดําเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่
ระบุในรายละเอียดของแต่ละรายวิชา และการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาจะระบุไว้ในเอกสาร
มคอ.5 (AUN.2.2-02) โดยผู้ ส อนต้องรวบรวมคะแนนเพื่อ ทําการตัดเกรดในระบบสารสนเทศของมหาวิท ยาลั ย
เพื่อเป็นการประเมินผลการเรี ยนของนั กศึกษาในแต่ละรายวิชาที่เว็บไซต์ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/
Login.aspx โดยระบบนี้ นั กศึกษาสามารถดูผ ลการเรียนในแต่ล ะภาคการศึ กษาได้ตามระยะเวลาที่งานทะเบี ย น
การศึกษากําหนด และกําหนดให้ผู้เรียนทําการประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาอีกด้วย เพื่อที่ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้ า นงานวิ ช าการ จะได้ นํ า ผลการประเมิ น ไปพั ฒ นากระบวนการการจั ด การเรีย นการสอนและการวัด และ
ประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป โดยรายละเอียดแสดงในเอกสาร มคอ.5 (AUN.2.2-02)
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หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลทั้งระบบการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทํากิจกรรมการเรียน
การสอนต่าง ๆ ในชั้นเรียน และกําหนดให้ผู้สอนดําเนินการแจ้งผลของคะแนนสอบให้กับผู้เรียนภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นหลักสูตรได้กําหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยผลของคะแนนและการประเมินที่ได้รับ ผู้สอนจะนํามาใช้ใ นการปรับปรุง
วิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นผู้เรียนสามารถนําผลคะแนนการสอบที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและ
ทบทวนวิธีการเรียนหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนที่ผ่านมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (AUN.5.4-01) และ
(AUN.5.4-02)
5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (AUN.1.1-01, AUN.1.1-02) มีระบบ
ของการให้ความเป็นธรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยการให้ผู้เรียนสามารถดําเนินการร้องเรียนหรือสอบถามใน
ปัญหาและประเด็นที่ผู้เรียนสงสัยในการเรียนการสอน เช่น การวัดและประเมินผลการเรียน การให้คะแนน การ
มอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งมีการระบุวิธีการดําเนินการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.2
หมวดที่ 7 ข้อ 5 การอุทธรณ์ผลการประเมิน โดยผู้เรียนสามารถดําเนินการจัดทําคําร้องผ่านระบบของอาจารย์ที่
ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อธิการบดี ตามลําดับ โดยมีการ
คํ า นึ ง ถึ ง การไม่ ใ ห้ มี ผ ลกระทบที่มี ต่ อ ผู้ เรี ย นเป็น สํ า คั ญ หรื อ ไม่ ใ ห้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นกั น ในการ
ดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ระบบการจัดการศึกษาด้านวิชาการของส่วนงานจะมีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ เช่น
การดําเนินขั้นตอนตามประเด็นที่ร้องขอ การจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
การประเมินตนเอง
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







-34รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5.1
AUN.5.3
AUN.5.4
AUN.5.5

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.2.2-01 เอกสาร มคอ.3
AUN.2.2-02 เอกสาร มคอ.5
AUN.5.4-01 ประเมินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
AUN.5.4-02 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

-35AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
ผลการดาเนินงาน
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research
and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตร เพื่อรองรับและตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใช้แผนพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ป (ประจําป
งบประมาณ 2560-2564) ของคณะ (AUN.6.1-01) โดยในปีการศึกษา 2561 (AUN.6.1-02) บุคลากรที่รองรับกับการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีดังนี้
1.) บุคลากรสายวิชาการ ที่เป็นอาจารย์ประจํามีจํานวน 22 คน อาจารย์ผู้ร่วมสอน 8 คน
2.) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจํานวนทั้งหมด 6 คน
ภาควิช าได้มีการดําเนิ น งานเพื่อพัฒ นาบุคลากรสายวิช าการและสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประกอบด้ว ย
สมรรถนะอัตรากําลัง ความต้องการในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซึ่งมีการกํา หนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร กําหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ในโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนํา ไปเป็นตัว บ่งชี้ ข อง
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้
ตาราง AUN.6-1 จํานวนอาจารย์จําแนกตามปีการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก
ประเภท
ช
ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม

1
4
3
2
10

ปีการศึกษา 2557
ญ N FTES
ป.เอก
%
N
- 1
1 100
- 4
4 100
- 3
3 100
- 2
2 100
- 10
10 100

ช
1
4
3
2
10

ปีการศึกษา 2558
ญ N FTES
ป.เอก
%
N
1
1 100
4
4 100
3
3 100
2
2 100
10
10 100

ปีการศึกษา 2560
ประเภท
ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม

ช

ญ

N

FTES

1
5
6
1
2
15

-

1
5
6
2
2
16

-

1
-

1

ช
1
5
5
2
2
15

ปีการศึกษา 2559
ญ N FTES
ป.เอก
%
N
1
1
100
5
5
100
5
5
100
1 3
3
100
2
2
100
1 16
16 100

ปีการศึกษา 2561
ป.เอก
N
1
5
4
2
1
16

%

100
100
66.7
100
50
-

ช

ญ

N

FTES

1
7
14
4
2
28

2
1
1
4

1
7
16
5
3
32

-

ป.เอก
N
1
7
10
4
2
23

%

100
100
62.5
80
66.7
71.9

-366.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service
ภาควิชาได้มีการวางแผนและกําหนดภาระงาน (AUN.6.2-01) ของบุคลากรสายวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน การทําวิจัย และการบริการวิชาการ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึง
ภาระงานโดยรวมของบุ คลากรสายวิช าการที่มีปัจจุบันพบว่ามีจํานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร สําหรับด้านการทํางานวิจัยและบริการวิชาการ พบว่ามีผลงานที่ได้ดําเนินการ และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจํานวน
มากและมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง (AUN.6.7)
ตาราง AUN.6.2-01 สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษา
ปีการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
2560
หมายเหตุ

FTEsของบุคลากรสาย
วิชาการ*

FTES ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ
ต่อ FTES ของนักศึกษา**

59.50
56.83
1 : 5.68
65.00
85.46
1 : 8.55
64.84
56.92
1 : 5.69
318.67***
327.08**
1 : 7.11
344.00
418.11
1: 7.60
420.67
357.67
1 : 8.03
รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์กลุม่ งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กองแผนงานสํานักงานอธิการบดี
*ภาระงานสอนของจํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
**ปรับค่า FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นระดับปริญญาตรีแล้ว โดย FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี x 2 = FTES

ระดับปริญญาตรี
***การปรับค่าจานวนชั่วโมงสอนระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นระดับปริญญาตรี ใช้เกณฑ์มาตรฐานจานวนชั่วโมงสอน

ต่อสัปดาห์ระดับปริญญาตรี = 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และระดับสูงกว่าปริญญาตรี = 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตาราง AUN.6.2-02 สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษา
ปีการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
2560
หมายเหตุ
ระดับปริญญาตรี

FTES*

อาจารย์ : FTES
ผลต่าง
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 1
แบบที่ 2
476.13
381.13
95.00
7.11
10.03
-2.92
434.33
411.17
23.16
8.69
8.57
0.12
401.34
315.16
86.18
7.72
8.52
-0.80
327.08
309.58
17.50
7.11
9.11
-2.00
418.11
359.37
58.74
7.60
10.89
-3.29
409.59
357.67
51.92
8.03
10.52
-2.49
รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์กลุม่ งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กองแผนงานสํานักงานอธิการบดี
*ปรับค่า FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นระดับปริญญาตรีแล้ว โดย FTES ระดับสูงกว่าปริญญาตรี x 2 = FTES
ผลต่าง

-376.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
ภาควิชาจึงได้มีการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาได้ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการ
สรรหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุการทํางาน อย่างไรก็ตามการบริหารหลักสูตรการศึกษาระดับสูง
ต้องคํานึงถึงความหลากหลายขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันและประสบการณ์ของผู้สอนเป็นสําคัญดังนั้นภาควิชาจึงได้
เชิญบุคลากรที่เกษียณอายุที่มีประสบการณ์สูงและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สกอ. กําหนด และตามระเบียบขอ ง
มหาวิทยาลัยมาเป็นส่วนสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับบุคลากรปัจจุบันของภาควิชา สําหรับการ
รับสมัครบุคลากรสายวิชาการใหม่ จะมีการประกาศและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของ
คณะ และของมหาวิทยาลัย ช่องทางของสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่ง ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจะดําเนินการคัดเลือกและคัด
สรรบุคลากรใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (AUN.6.3-01) และตามมติของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีการกําหนดคุณสมบัติตามที่ภาควิชาต้องการ จากนั้น
จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย (AUN.6.3-02) ดําเนินการรับสมัครตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอบวัดคุณสมบัติ
โดยการสัมภาษณ์ ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ และประกาศผลการรับสมัคร ตลอดจนการทําสัญญาจ้างและ
ประเมินผลการทดลองการการปฏิบัติงานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมดจะ
สื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบที่โปร่งใส เป็นธรรม และเชื่อถือได้
ตาราง AUN.6.3 การคงอยู่ของอาจารย์
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ต้น
ปีการศึกษา
9
9
9
16
16
32

จานวนอาจารย์ลาออก/
เกษียณในระหว่าง
ปีการศึกษา
1
-

จานวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง
ปีการศึกษา
-

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ปลายปีการศึกษา
9
9
9
15
16
31

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารกํ า หนดให้ แ ต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาจะมี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่เป็นพนักงานประจํา จํานวน 2 ครั้งต่อปี ด้วยหลักการตามแบบฟอร์มของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (AUN.6.4) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และมีการประกาศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้เข้าใจและรับทราบเพื่อนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน
โดยมีองค์ประกอบการประเมินผลจํานวน 3 ด้าน ได้แก่
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน
บริหารของแต่ละบุคคล

-382) การประเมินผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์ (M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง (B) และ
3) การประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
สําหรับการประเมินผลของบุคลากรสายวิชาการที่รับใหม่จะกําหนดให้มีการผ่านการอบรมทางด้านสมรรถนะ
ของการเป็ น อาจารย์ ผู้ ส อน และมี ก ารประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ง าน จํ า นวน 3 ระยะ ได้ แ ก่ ระยะที่ 1
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแรก ระยะที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ปี และระยะที่ 3
การประเมิ น ผลการบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานประจํ า ที่ มี เ กณฑ์ ม าตรฐานตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยรายละเอียดข้อมูลจะมีการชี้แจงและประกาศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชาสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ เพื่อนํามาใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน การทําวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจน
พัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตาราง AUN.6.5 การเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ (AUN.6.5)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

หัวข้อ/เรื่อง

วันเวลา / สถานที่อบรม

ตรี

โท

เอก EDEEE

1
2
3
4

ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว
ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง

วันที่ 11-12 มกราคม
2562 เวลา 08.30 –
17.00 น. ณ ห้องประชุม
สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ชั้น 9












5

ผศ.ดร.นําโชค วัฒนานัย





รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์

วันพฤหัสบดีที่ 31
มกราคม 2562 เวลา
08.30 - 16.15 น. ณ ห้อง
Theatre ชั้น 3 โรงแรม
DoubleTree by Hilton
ถนนสุขุมวิท 26
วันที่ 19 – 20 มีนาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ



6







7

ดร.กฤตยา ทองผาสุข

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
เตรียมความพร้อม เพื่อ
ขอรับการรับรองจาก
Accreditation Board
for Engineering and
Technology (ABET)
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง
การบริหารโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์และสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 6
International
Conference on
Thchnical Education
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
คณะครุศาสตร์

วันที่ 19 – 20 มีนาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัย
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8

9

10

11

12
13

ชื่อ – นามสกุล

หัวข้อ/เรื่อง
อุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 11 NCTechEd 11
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
ครั้งที่ 11 (EENET2019)
เข้าร่วมอบรมโครงการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง
พ.ร.บ. น่ารู้ ของคนยุค
ดิจิทัล 4.0
ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 11 NCTechEd 11
ดร.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกุล เข้าร่วมประชุมวิชาการ
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 11 NCTechEd 11
ดร.นุชนาฎ ชุ่มชื่น
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 11 NCTechEd 11
ผศ.สิริชัย จันทร์นิ่ม
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่
3”
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
iEECON2019
ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
เข้าร่วมประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41

14 ผศ.ดร.พรวิไล สุขมาก
15 ดร.ขนิษฐา หินอ่อน

วันเวลา / สถานที่อบรม
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วันที่ 15-17 พฤษภาคม
2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริ
เวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม
2562
เวลา 08.00-12.00 น.

ตรี

โท

วันที่ 19 – 20 มีนาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วันที่ 19 – 20 มีนาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วันที่ 19 – 20 มีนาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ณ คณะครุศาสตร์ ม.ราช
ภัฎสวนสุนันทา













วันที่ 6-8 มีนาคม 2562
ณ รีเจนท์ ชะอํา บีท รี
สอร์ท อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน
2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แก
รนด์ โอเทล แอนด์ คอน
เวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.
อุบลราชธานี
โครงการอบรม เรื่อง AUN- วันที่ 29-30 มกราคม 2562
QA Implementation
เวลา 09.00-17.00 น. ณ
and Gap Analysis รุ่นที่ ห้องประชุมสํานักวิจยั
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น 9 มจพ.














เอก EDEEE







-406.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการเกณฑ์การคัดเลือก
และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน สมควร
ได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2561 ไม่มี
บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
สําหรับบุคลากรที่ทํางานวิจัยและมีการนําเสนอหรือตีพิมพ์เผยเพื่อการแพร่ผลงานวิจัย ทางส่วนงานมีการให้
การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณให้แก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ โดยใช้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้มีการกําหนดหลักเณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียน
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ในส่วนของภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้ามีการสนับสนุนเป็นทุนอุดหนุนเพื่อการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์การให้
ทุ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การไปเสนอผลงานวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ตามประกาศของคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม (AUN.6.6-03)
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้ามีการสนับ สนุนและส่ งเสริมให้บุคลากรสายวิช าการทํางานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณค่าเพื่อนําไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการนําไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอน บูรณากับการให้บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสังคม ปีการศึกษา 2561 บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
27 บทความ (AUN.6.7)
ตาราง AUN.6.7 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ประเภทการเผยแพร่
ปีการศึกษา
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
2556
2557
2558
2559
2560
2561

2
3
9
8
7
5

21
3
8
5
21
22

รวม
23
6
17
13
28
27

จานวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่ต่อบุคลากร
สายวิชาการ
2.55
0.67
1.89
0.81
1.75
0.84

-41การประเมินตนเอง
6

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

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

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7









รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.6-1 AUN.6-1-01 แผนพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ป (ประจําปงบประมาณ 2560-2564)
AUN.6.1-02 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2561
AUN.6-2 AUN.6.2-01 ภาระงานสอนและค่าตอบแทน
AUN.6.7 ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2561
AUN.6-3 AUN.6.3-01 ข้อบังคับ-การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย_ฉบับ 1-9
AUN.6.3-02 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
AUN.6-4 AUN.6.4 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
AUN.6-5 AUN.6.5 การเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
AUN.6-6 AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
AUN.6.6-02 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (ฉบับ 1-3)
AUN.6.6-03 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
AUN.6-7 AUN.6.7 ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2561
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
ผลการดาเนินงาน
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried
out to fulfil the needs for education, research and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งบุคลากรทุกคนของภาควิชาจะทําหน้าที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาได้ยึดหลักแผนพัฒนาบุคลากรของทาง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ในการดําเนินงาน ซึ่งอยู่ในแผนฉบับเดียวกับแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของบุคลากรโดยยึดหลักตามวิสัยทัศน์ของ
งานบุคลากรที่ว่า “พัฒนาคน ส่งเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล”
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําโดยกําหนดตามความคาดหวังด้านสมรรถนะของบุคลากรที่ส่วนงานต้องการ
จากนั้นกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กําหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การ
จัดทําแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนําไปเป็น
ตัวบ่งชี้ของความสํ าเร็ จในการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้ นอกจากนั้น แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนั บสนุ นประกอบด้วยอั ตรากํ าลั ง ความต้องการในการอบรม/พั ฒนาบุ คลากร และแผนพัฒนาบุ คคล เช่นเดียวกั บ
แผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ
ภาควิชาจัดอัตรากําลังที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรสาย
วิชาการ ดังตาราง AUN.7-1 และ AUN.7-2
ตาราง AUN.7-1จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สายงาน

ปีการศึกษา 2557
ตรี
โท

บุคลากรห้องปฏิบัติการ
บุคลากรสารสนเทศ
บุคลากรสายบริหารจัดการ
บุคลากรสายบริการนักศึกษา
รวม

1
1
4
6

ปีการศึกษา 2558
ตรี
โท

1
1
2

2
1
3
6

1
1

ปีการศึกษา 2559
ตรี
โท

1
1
4
6

1
1
2

ปีการศึกษา 2560
ตรี
โท

2
1
2
5

2
1
3

ปีการศึกษา 2561
ตรี
โท

2
1
3

2
1
3

ตารางAUN.7-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
ที่
ชื่อ – นามสกุล
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
2 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร นักวิชาการพัสดุ

วุฒิการศึกษา
หน้าที่
ปริญญาโท นักศึกษาปริญญาโทและเอก
, งานหลักสูตร, งานวิจัย,
ปริญญาโท งานพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์, เบิก
จ่ายเงินโปรเจค, ยืม-คืน
อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน

สถานที่ติดต่อ
สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 4
สํานักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 1
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ชื่อ – นามสกุล
3 นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

4 นายนุกูล บุญทับ

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
วิศวกรไฟฟ้า

5 นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี

นักวิชาการศึกษา

6 นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

นักวิชาการศึกษา

7 นายสมบูณ์ เชื้อเพชร*

พนักงานบริการ

วุฒิการศึกษา
หน้าที่
สถานที่ติดต่อ
ปริญญาโท ดูแลนักศึกษาปริญญาตรี,
สํานักงานภาควิชา
งานวิชาการปริญญาตรี, งาน
เคาน์เตอร์ 3
การเงินต่างๆ, กิจการ
นักศึกษา
ปริญญาตรี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
อาคาร 44 ห้อง 510
จัดการเรียนการสอนของ
สโตร์หน่วยไฟฟ้า
หน่วยไฟฟ้ากําลัง
กําลัง
ปริญญาตรี งานสารบรรณ, งานแผน
สํานักงานภาควิชา
ภาควิชา, โครงการต่าง ๆ,
เคาน์เตอร์ 2
งานประกันคุณภาพ
ปริญญาตรี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
อาคาร 44 ห้อง 402
จัดการเรียนการสอนของ
สโตร์หน่วย
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
อาคาร 52 ห้อง 509
จัดการเรียนการสอนของ
สโตร์หน่วย
หน่วยการศึกษา
การศึกษา

หมายเหตุ *สังกัดสานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
แต่ละครั้งที่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าต้องการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเก่าที่ลาออก
หรือเกษียณอายุจ ะมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและภาระงานที่ต้องการอย่างชัดเจนซึ่งจะยึดหลั กเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด แล้วประกาศรับสมัครงานทั้งเว็บไซต์ของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และมหาวิทยาลั ย
www.kmutnb.ac.th ที่เมนูข่าวสมัครงาน เมื่อได้รับบุคลากรใหม่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าภาควิชาจะมีการมอบหมาย
งานแก่บุคลากรสายสนับสนุนตามภาระงานที่ได้ประกาศรับสมัครและเกลี่ยภาระงานตามความสามารถ
ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-01)
ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-02)
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในข้อ AUN.7.3 จะมีผลต่อการเลื่อนตําแหน่งและการขึ้นเงิน เดือนของ
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น ที่บ รรจุ เป็ น พนั กงานมหาวิทยาลั ยเรียบร้อยแล้ ว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะถู ก
ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหัวหน้าภาควิชา และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะให้ผู้มีอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตําแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือน
ตัวอย่างใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-03)
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ตัวอย่างใบสมัครพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-04)

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ทุกตําแหน่งจะมีการกําหนดเพื่อให้ พัฒ นา หรือ
ปรับปรุงผู้ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานให้ทํางานอย่างมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประเมินโดยใช้หลักการและ
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย์ (M)
ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเป็นทีม (T) จิตสํานึกองค์กร (N) และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (B)
กรณีพนักงานพิเศษใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ ซึ่งมีองค์ประกอบ
การประเมิน 3 ด้าน ได้แก่
1) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

-453) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรท่านใดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง และทาง
ภาควิชาได้มีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว แต่ผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไม่ดีขึ้น ทาง
ภาควิชาอาจจะพิจารณาให้ออกจากงานโดยถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ทั้ งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
ทางคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึงการรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และ AUN.7.3-03)
นอกจากนั้น ภาควิชาได้ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
(AUN.9.1) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 44.4% และแผน ข 55.6% ทุกคน
อยู่ชั้นปีที่ 1 ด้านการให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวชีวิต ข้อ 3.3 เจ้าหน้าที่ภาควิชาให้คําแนะนําและช่วยเหลือ
พบว่าความพึงพอใจต่อการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.19 โดยเมื่อพิจารณาความต้องการ
ในการพัฒนาเทียบจากความคาดหวังพบว่า ค่า PNImodified ได้ค่าระหว่าง 0.03 – 0.14 ซึ่งไม่มีความแตกต่างจาก 0
มากนัก แสดงว่าระดับความคาดหวังกับการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรได้ใช้กระบวนการของคณะที่มีการสํารวจความต้องการในการ
อบรมของสายสนับสนุนว่าต้องการพัฒนาตนเองทางด้านใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ที่หน่วยงานอื่นส่งเรื่องผ่าน
ทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเข้าอบรมตาม
โครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในภาระหน้าที่ของแต่ละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหน้าภาควิชาพิจารณาเห็นสมควรให้
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น ได้รั บ การพัฒ นา เพื่อที่บุคลากรจะได้เ พิ่ม พูน ความรู้ ความสามารถและนําความรู้ ที่ ไ ด้ ม า
พัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 6 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน และพนักงานพิเศษ
2 คน โดยแต่ละการอบรมจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องทําอยู่เป็น
ประจํา เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองและนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตาราง AUN.7-4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ เขมาภิรักษ์

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม

วันเวลา / สถานที่อบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
อย่างมืออาชีพ
การเข้าอบรมกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ
การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
(CHE Curricilum Online : CHECO)

ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
วันที่ 19 กันยายน 2561
เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 406
ชั้น 4 สํานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
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ชื่อ – นามสกุล
2 นายนุกูล บุญทับ

3
4

นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร
นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

พนักงานพิเศษ
5 นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี
6 นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
อย่างมืออาชีพ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
อย่างมืออาชีพ
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้าน
บริหารจัดการ เรื่อ แนวปฏิบัติทดี่ ใี นการเบิก
จ่ายเงิน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
อย่างมืออาชีพ

วันเวลา / สถานที่อบรม
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 216/217 อาคารคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการเกณฑ์
การคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้ ที่ได้รั บ คั ดเลื อ กที่ไ ด้ป ระพฤติเ ป็ น แบบอย่า งที่ ดี เสี ย สละ และอุทิศตนสร้า งประโยชน์ แก่ มหาวิ ทยาลั ย และ
หน่วยงาน สมควรได้รับ การยกย่ องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกําลั งใจในการปฏิบัติงานต่อไป อย่างไรก็ตาม ปี
การศึกษา 2561 ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
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7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.7.1 AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
AUN.7-2 AUN.7.2-01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.7.2-02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ
AUN.7.2-03 ใบสมัคร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
AUN.7.2-04 ใบสมัคร (พนักงานพิเศษ)
AUN.7-3 AUN.7.3-01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7.3-02 แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.7.3-03 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561
AUN.7-4 AUN.7.4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7-5 AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

-48AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
ผลการดาเนินงาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published,
and up-to-date
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มีการ
กําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 3
แผนการรั บ นั กศึกษาและผู้ สํ าเร็ จ การศึก ษาในช่ว งระยะเวลา 5 ปี (AUN.1.1-01) และ (AUN.1.1-02) และทาง
บั ณฑิตศึกษาจะทําหน้ าที่เปิ ดรั บ สมัครนั กศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ย โดยดําเนินการจัดทําระเบียบ
การรับสมัครนักศึกษาใหม่และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx
ซึ่งผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถตรวจสอบข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย สามารถรั บ ทราบข้อมูล และข่าวสารที่ประกาศและที่มีก ารประชาสั ม พันธ์สํ าหรับข้ อมูล ที่เพิ่ มเติม และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
ตาราง AUN.8.1 ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตร [MTE+S-MTE+G-MTE= รวม]
ปีการศึกษา

จานวนผู้สมัคร

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนผู้มสี ิทธิ
เข้าศึกษา
5+5+68 = 78
6 + 28 + 31 = 65
10 + 17 + 0 = 27
2+0+0=2
4
6 + 12 + 25 = 43
1 + 15 + 0 = 16

จานวน
ที่ลงทะเบียน
5+5+68 = 78
6 + 28 + 28 = 62
10 + 17 + 0 = 27
2+0+0=2
4
6 + 12 + 24 = 42
1+7+0=8

1/2555
79
40 + 40 + 68 = 148
1/2556
67
40 + 40 + 31 = 111
1/2557
30
40 + 40 + 0 = 80
1/2558
4
40 + 0 + 0 = 40
2/2558*
4
4
1/2559
43
40 + 40 + 25 = 105
2560 **
2561
29
20 + 40 + 0 = 60
* โครงการความร่วมมมือกับ Dawai (พม่า)
** ภาควิชาไม่ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรจึงไม่สามารถดําเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาได้

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

ปีการศึกษา
2555
2556
2557

ปี 1
1
13
57
27

ปี 2
2
75
50
26

1
36
59
58

ตกค้าง
2
29
71
53

1
6
7
-

รวม
2
13
6
-

1
55
123
85

2
117
127
79
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ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561

ปี 1
2
37
10

ปี 2
6
41
14

15
4
37
-

ตกค้าง
26
2
37
-

รวม

7
9
4

5
8
0

24
50
41

37
51
37

11

6

21

20

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้กําหนด
กฏเกณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการรับสมัครตามที่ถูกระบุ ในเอกสารหลักสูตรมคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2เรื่อง
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ (AUN.1.1-01) และ (AUN.1.1-02) โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทําระเบียบการรับสมัครบน
เว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษาดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และจัดสอบวัดคุณสมบัติ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรและที่กําหนดโดยคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้ง
มาจากมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิที๋เกี่ยวข้องโดยข้อมูลแลรายละเอียด
ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะทุกช่องทางและตามความเหมาะสม
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีระบบ
การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผู้เรียนผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่องาน
ทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp และ ทางเว็บไซต์ของภาควิชาตลอดจนการ
ติดตามการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง e-mail, Line และ Facebook อีกทั้งมีการมอบหมายให้มีระบบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาประจําห้อง อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการ
ควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษา และติดตามผลการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง (AUN.8.3)
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการการจัดสัมมนาประจําปีระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนําระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
นักศึกษาได้นําเสนอผลงานความก้าวหน้างานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีการระดมความคิดเห็นสํา หรับ
นํามาใช้กําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับ
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จัดกิจกรรมเสริมใหลักสูตรเป็นจํานวนมาก ได่แก่ การไหว้ครู การปฐมนิเทศน์ บัณฑิตใหม่ การปัจฉิมนิเทศน์ การเข้า
ร่วมการประชุมทางวิชาการ การบรรยายผลงานวิจัย การจัดฝึกอบรม การฟังบรรยายพิเศษ การประกวดงานวิจัย
ดีเด่น เป็นต้น เพื่อที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตนําไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการทําวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญในความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาด้วยการดูแลสุขอนามัยของนักศึกษาด้วยการ
บริการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทําการรักษาและจ่ายยา
เบื้องต้นที่มีแพทย์ประจําทําหน้าที่ตรวจสุขภาพในแต่ละวันซึ่งนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ
แพทย์เวรเข้าตรวจได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html สําหรับห้องน้ําและบริเวณที่จัดการ
เรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงานทําความสะอาดของแต่ละอาคารและมีการ
ทําประกัน อุ บั ติ เหตุ ให้ แ ก่นั ก ศึ ก ษาทุ กชั้ น ปีโ ดยคุ้ ม ครองเมื่ อประสบอุบั ติเ หตุ จนได้รั บบาดเจ็บ และเสี ยชี วิ ต อ่ า น
รายละเอียดได้ที่ http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
ภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องทําวิจัย และห้องปฏิบัติการตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาของ
หลักสูตรโดยคํานึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการทํา
วิจั ย ของนั กศึกษาในหลั กสูตร อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาในโครงการการจัดสั มมนา
ประจําปีระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าในระบบ และระเบียบของการศึกษา และการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและกับคณาจารย์ของภาควิชา
การประเมินตนเอง
8

คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)

8.1

The student intake policy and admission criteria are defined,
communicated, published, and up-to-date
The methods and criteria for the selection of students are
determined and evaluated
There is an adequate monitoring system for student progress,
academic performance, and workload
Academic advice, co-curricular activities, student competition,
and other student support services are available to improve
learning and employability

8.2
8.3
8.4

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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8.5

คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
The physical, social and psychological environment is
conducive for education and research as well as personal
well-being
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7



รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.8.1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.8.3
AUN.8.3 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2561
AUN.8.4
AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561

-52AUN.9 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
ผลการดาเนินงาน
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
ภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการ
ทําวิจัยให้แก่ทุกหลักสูตร ดังนี้
1) อาคาร 52 มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการและห้ องสํ าหรับนักศึกษาทําโครงงานรวมทั้ งสิ้ น
จํานวน 11 ห้องดังนี้ห้องเรียน 501, 502, 503, 508, 417ห้องประลองและปฏิบัติการและห้องวิจัย 401,
402, 407, 408, 416 และ 417
2) อาคาร 44 มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการและห้องสําหรับทําวิจัยรวมทั้งสิ้นจํานวน 13 ห้องที่
ประกอบด้วยห้อง 403, 404 ,501, 504, 505, 507, 508, 601, 603 และ 611
นอกจากนั้นแต่ละห้องจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียงและไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น มากกว่านั้นคณะยังมีห้องเรียนรวมสมัยใหม่สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ห้องประชุมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการบรรยาย การฝึกอบรม
และการประชุมวิชาการ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรสามารถใช้งานร่วมกันได้
ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาได้สอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาและ
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม (AUN.9.1) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษา
ในชั้นปีที่ 1 จํานวน 9 คน โดยหัวข้อที่สอบถามเกี่ยวกับห้องเรียน ห้องโปรเจค และสิ่งสนับสนุน เช่น
- ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัย ของห้องเรียน และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 (SD 0.83)
- ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยของห้องโปรเจคอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.11 (SD 0.78)
- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 3.93 (SD 0.94)
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 (SD 0.44)
- ความเหมาะสม และเพียงพอของระบบอินเตอร์เน็ต นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย
3.78 (SD 0.44)
- ความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในการทําโครงงาน หรืองานวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 3.78 (SD 0.44) เป็นต้น
นอกจากนี้ ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาได้ซื้อโปรเจคเตอร์ด้วยเงิน S-MTE จํานวน 3 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนของนั กศึกษาปริ ญญาโท เนื่องจากในห้องโปรเจคไม่มีการติดตั้งเครื่องไว้ จึงส่งผลให้หากนัก ศึก ษา
ต้องการใช้งานสามารถมาเบิกได้ที่สํานักงานภาควิชา อย่างไรก็ตาม เครื่องโปรเจคเตอร์นี้นักศึกษาทุกหลักสูตรของ
ภาควิชาสามารถใช้งานร่วมกันได้

-539.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหาวิทยาลั ย มี ห อสมุด กลางที่นั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รสามารถไปค้น คว้ าหนังสื อ ตํารา และวารสาร ซึ่ง
หอสมุดกลางมีการสั่งซื้อหนังสือใหม่ ๆ เข้าทุกปีตามคําขอของนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนอกจากนั้น
นักศึกษาสามารถใช้งานห้องโสตทัศนูปกรณ์ และใช้งานห้องรวมเพื่อการติวหรือทํางานเป็นกลุ่ม ด้วยการจองห้อง
ออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th เวลาเปิดทําการของหอสมุดกลาง
ได้แก่
- ภาคการศึกษาปกติวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
- ภาคฤดูร้อนวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.00-16.00 น.
นอกจากนั้น เว็บไซต์ ของหอสมุดกลางมีฐ านข้อมูล ที่เป็นแหล่ งค้นคว้าให้นักศึกษาสื บค้นและดาวน์โ หลด
เอกสารต่าง ๆ ได้จาก เมนู Online Database ฐานข้อมูล อาทิเช่น Elsevier e-Books Collection, ACM Digital
Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เป็ น ต้ น และเมนู สื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล เอกสารฉบั บ เต็ ม TDC ซึ่ ง จะเข้ า เว็ บ ไซต์
http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่อสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวม
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ปีการศึกษา 2561 สําหรับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ใน
หัวข้อที่สอบถามเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าข้อมูล พบว่า
- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย ของ คณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 (SD
0.44)
- หนั งสื อ/ตํารา/วารสาร/สื่ อสิ่ งพิมพ์ แหล่ งข้อมูล ค้นคว้าของห้ องสมุดมหาวิทยาลั ยมีจํานวนเพีย งพอ
ทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนและการวิจัยได้ความเหมาะสม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 (SD 0.50)
โดยค่า PNIModified ของหนังสือ/ตํารา/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมี
จํานวนเพียงพอ ทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนและการวิจัยได้ความเหมาะสมมีค่ามากที่สุดในด้านสิ่งสนับสนุนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ที่สอบถามนักศึกษา แสดงว่านักศึกษาต้องการให้มีการปรับปรุงในหัวข้อนี้ที่สุด
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
ภาควิชาได้มีการจั ดซื้อเครื่ องมือและอุปกรณ์เป็นจํานวนมากสํ าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น
เครื่องมือวัดและเครื่องมือกําเนิดสัญญาณสําหรับงานวิจัยขั้นสูง ที่ประกอบด้วย ดิจิตอลออสโลสโคปความถี่ 100 MHz
และเครื่องกําเนิดสัญญาณฟังชันเจนเนอเรเตอร์ให้นักศึกษาสามารถใช้งานร่วมกันในการเรียนการสอนและการวิจัย
นอกจากนั้ น สํ าหรั บ วัส ดุและอุป กรณ์เ ฉพาะทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิช าได้มีการจั ดสรรให้ นั ก ศึก ษาได้ ฝึ ก
ปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอนและการทําวิจัย
ปีการศึกษา 2561 สําหรับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ใน
หั ว ข้ อ ที่ ส อบถามเกี่ ย วกั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ได้ แ ก่ ความเหมาะสม เพี ย งพอของ

-54ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่
ค่าเฉลี่ย 4.00 (SD 0.71)
สําหรับตัวอย่างเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติการ แสดงดังตารางที่ 9-1
ตารางที่ 9-1 ตัวอย่างเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติการ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายการ
เครื่องรีดฟิล์ม GMP รุ่น PHOTONEX@235DIGITAL
เครื่องแกะสลัก Robotech รุ่น RCN 6090 พร้อมตัวควบคุม
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น CD 800A
R-DECADE EXTECH INSTRUMENTS - 380400
เครื่อง INVERTER ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น 6SE6440-2UD17-5AA1
SIEMENS INVERTER MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480V
เครื่องกัดลายวงจรพิมพ์ (ROTARY JET PROCESSOR)
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบอนาล็อก รุ่น GPR-303
เครื่องกําเนิดสัญญาณไฟฟ้า ยี่ห้อ MCP รุ่น SG1003
เครื่องกําเนิดสัญญาณแบบ 2 ช่อง ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022
เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ยี่ห้อ MCP รุ่น M10-TP3005H
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง #APS1
กล่องค่าความจุแบบปรับค่าได้ ยี่ห้อ EXTECHรุ่น 380405
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS1052E
ดิจิตอลออสซิลโลสโคปความถี่100MHz ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS2102A
เครื่องกําเนิดสัญญาณฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022
ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรพร้อมซอฟต์แวร์ รุ่น780379-02
ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรรุ่น780381-02
บอร์ดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น779378-01
บอร์ดทดลองพลังงานทดแทน รุ่น781360-01
บอร์ดทอลองเรื่องตัวตรวจจับ รุ่น781032-01
เครื่องสแกนสามมิติ
เครื่องพิมพ์สามมิติ รายละเอียด : รุ่น FF Creator Pro

จํานวน
1
1
10
8
1
1
1
10
32
10
4
10
15
34
25
25
1
1
1
1
1
1
1

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support
education and research
ภาควิชาได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกชั้น ทั้ง 2 อาคารที่มีการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา ผ่าน Wireless network connectionชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ด้วยการติดตั้ง

-55Wireless Access Point เพิ่มเติม 14 จุด ขณะที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ให้ครอบคลุมทุกส่วนของมหาวิทยาลัยผ่าน Wireless network connection ที่ติดตั้งโดย AIS ชื่อ @KMUTNB-WIFI
by AIS นอกจากนั้ น ที่ ตึ ก 44 และ 52 ได้ มี ก ารติ ด ตั้ ง Router เพิ่ ม เติ ม จาก TRUE ในช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา 2561 ซึ่ ง
บุคลากรท่านใดมีรหัสอินเทอร์เน็ตไร้สายของ AIS และ TRUE ก็สามารถ Login ได้เช่นกัน โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้
งานด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ตั้งแต่เข้าศึกษา
นอกจากนี้หลักสูตรมีเว็บไซต์ e-learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ te.kmutnb.ac.th/wbi/,
te.bopp.go.th และ www.edu.kmutnb.ac.th
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะและภาควิชาได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาควิชา
มีการปรั บ ปรุ งห้ องเรี ย นให้ มี ความทัน สมั ย เพื่ อส่ งเสริ มและกระตุ้ นการเรี ยนรู้ ของนั กศึ ก ษาในหลั กสู ตร สํ าหรับ
สุ ขอนามัย ของนั ก ศึ ก ษานั้ น มหาวิทยาลั ย ได้ มีบริ ก ารตรวจสุ ขภาพประจํ าปี ฟรี ให้ แ ก่นั ก ศึ กษาที่ แจ้ ง ความจํ า นง
ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทําการรักษาและจ่ายยาเบื้องต้น และมีแพทย์เวรเข้าตรวจในแต่ละวัน ซึ่งสามารถดู ข้อมูล
ได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html และมหาวิทยาลัยได้ทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ซึ่งคุ้มครอง
เมื่ อ ประสบอุ บั ติ เ หตุ จ นได้ รั บ บาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต สามารถดู ข้ อ มู ล ได้ ที่ www.healthcenter.kmutnb.in.th/
Insurance.aspx สําหรับห้องน้ําและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะด้วย
พนักงานทําความสะอาดของแต่ละอาคาร
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร44 อาทิเช่น กล้องวงจรปิด บันไดฉุกเฉิน ระบบแจ้งไฟไหม้ ระบบ
สปริงเกอร์ และถังดับเพลิงเป็นต้น ขณะที่อาคาร 52 มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่น ตู้เก็บสายดับเพลิง
พร้อมอุปกรณ์ชุด (Fire hose Rack) กล้องวงจรปิด และบันไดขึ้นลง 3 ด้านที่สามารถใช้เป็นทางฉุกเฉินได้ เป็นต้น
นอกจากนั้น อาคารของคณะได้ถูกออกแบบให้มีทางลาดบริเวณทางขึ้นด้านหน้าอาคาร 44 และทางขึ้นด้านข้างของ
อาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มีความต้องการพิเศษในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของคณะ
ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
ได้แก่
- อาคาร 44 : การติดตั้งระบบแจ้งไฟไหม้ใหม่ การติดตั้งระบบวงจรปิดเพิ่มเติม การติดตั้งขอบกันลื่นของ
บันไดแต่ละขั้นใหม่
- อาคาร 52 : การติดตั้งระบบแจ้งไฟไหม้ใหม่ การติดตั้งระบบวงจรปิดเพิ่มเติม การติดตั้งระบบคีย์การ์ดที่
ห้องเรียนสําหรับควบคุมประตูเข้า-ออกและระบบไฟฟ้าในห้องนั้น ๆ
การประเมินตนเอง
สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
9
Infrastructure)
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture
halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and
updated to support education and research

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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9.2
9.3
9.4
9.5

คะแนน
สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

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

Overall

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.9.1 ถึง AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาโท
AUN.9.4
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561
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ผลการดาเนินงาน
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ถูกออกแบบและพัฒนาจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อให้หลักสูตรสะท้อนการเป็นบัณฑิต “คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น ” ตามอัตลักษณ์ของภาควิชาและ
สอดคล้องกับคณะที่ต้องการผลิตครูช่าง (อาจารย์ในมหาวิทยาลัย) จึงส่งผลให้หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตที่เป็นครูที่
สามารถถ่ายทอดและเข้าใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาเพื่อสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการได้ ดังนั้น
ข้อมูลที่สําคัญในการออกแบบหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษา และศิษย์เก่า (AUN.1.3-02, AUN.9.1, AUN.10.1-01)
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
อาจารย์ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกําหนดสมรรถนะที่ต้องการของหลักสูตร ทักษะความรู้ของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของหลักสูตรเป็นบัณฑิตที่มี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติตามที่หลักสูตรคาดหวัง นอกจากนั้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (AUN.9.1, AUN.10.1-01) มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่กําหนดทุก ๆ 5 ปี ซึ่งไปเป็น
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และภาควิชามีการกํากับการดําเนินงานของหลั กสูตรให้ เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผ ลการ
ดําเนิ น งานเพื่อการประกัน คุณภาพหลั กสู ตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน และ มคอ. 7 หมวดที่ 6 ข้อ 3 การประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลักสูตรมีการกําหนดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ในเอกสาร
หลักสูตร มคอ.2 และมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา ซึ่งผู้สอน
จะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ.3 และหลักจากสิ้นสุดการเรียน
การสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ. 5 หลังจากนั้น หลักสูตรจะมี
การจัดทําเอกสาร มคอ.7 (AUN.1.3-02) เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา โดยมีการทวน
สอบและการประเมินหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษาในหมวดที่ 7 ข้อ 1 การประเมินรายวิชาที่
เปิดสอนในปีที่รายงาน ในหมวดที่ 7 ข้อ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน ในหมวดที่ 8 ข้อ 1 ข้อคิดเห็นหรือสาระ
ที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ
การเสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ข้อ 2 การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสู ตร ในหมวดที่ 9 ข้อ 1
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หลักสูตร และในหมวดที่ 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปีการศึกษาถัดไปซึ่งผลที่ได้จะนําไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงในการจัดการศึกษาในปีต่อไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลั กสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับสูง นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาดังนั้นงานวิจัยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการทําวิจัยในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดฝึกอบรม ดังนั้นผลงานวิจัยจึงสามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นพบว่าผู้สอนมีการสอดแทรกเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของตนเองทั้งในแง่แนวคิดการทํางานวิจัย วิธีการทําวิจัย และกระบวนการในการทํา
วิจั ย เข้าไปในทุกรายวิช ารายวิช าที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่นรายวิช าการสั มมนา วิทยานิพนธ์ รายวิช าทางด้าน
การศึกษา และรายวิชาทางด้านวิศวกรรม ในลักษณะของการบูรณาการความรู้เข้าไปภายในเนื้อหารายวิชา การ
ค้นคว้าเนื้อหาใหม่ๆ การจัดทํารายงานและนําเสนองาน การยกตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
กระบวนการให้บริการของส่วนงาน (AUN.10.5) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น นักศึกษาในทุกหลักสูตรของภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้าจํานวน 103 คน โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของคณะฯ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ 3.59
SD 0.887 แสดงว่าความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย
1) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม เพียงพอ
ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.81 SD 0.973)
2) มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตบริการตามภาควิชาอย่างเพียงพอ และทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.49 SD 1.135)
3) มีการจัดสรรงบประมาณในการทําโครงงาน หรืองานวิจัย (ค่าเฉลี่ย 3.48 SD 1.077)
4) ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษามีความคล่องตัว รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 3.49 SD 1.092)
5) หนั งสื อ/ตํารา/วารสาร/สื่ อสิ่ งพิมพ์ แหล่ งข้อมูล ค้นคว้าของห้ องสมุดมหาวิทยาลั ยมีจํานวนเพี ย งพอ
ทันสมัย เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 3.67 SD 1.023)
อย่างไรก็ตาม แบบสอบถามนี้ยังครอบคลุมด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชี วิตนักศึกษา
(ค่าเฉลี่ย 3.68 SD 0.848) ด้านการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.80 SD 0.777) และ
ด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.75SD 0.833) ซึ่งค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจโดยภาพรวมในทุกด้าน คือ 3.71 SD 0.839 แสดงว่าความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก
ขณะที่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้มีการจัดทําแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของนักศึกษาและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม รายละเอียดดังเอกสารประกอบ AUN.9.1
ซึ่งภาควิชาได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 8 ชุด พบว่านักศึกษามีระดับความคาดหวังในด้านสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการ

-59เรียนรู้มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.57 (SD 0.55) ขณะที่ระดับความคาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 SD 0.68 สําหรับระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในปัจจุบัน
พบว่าด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามีค่ามากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.25 (SD 0.97) โดยด้าน
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษามีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 (SD
0.68)
สําหรับความต้องการปรับปรุงการให้บริการพบว่า ค่า PNIModified ไม่ได้มีค่ามากนักทั้งในรายด้านและรายข้อ
แสดงว่าการให้บริการนักศึกษาของภาควิชาอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง
และสภาพที่นักศึกษาได้รับการบริการมีค่าน้อย อย่างไรก็ตาม หากต้องพิจารณาประเด็นในการปรับปรุงการให้บริการ
ที่นักศึกษาต้องการสูงที่สุด คือ หนังสือ/ตํารา/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมี
จํานวนเพียงพอ ทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนและการวิจัยได้เหมาะสม รองลงมา คือ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนและการวิจัยมีความเพียงพอและทันสมัย
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
ภาควิชารับฟังผลการป้อนกลับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ได้แก่
− นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น : จากการสํ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการให้ บ ริ ก ารสิ่ ง สนั บ สนุ นและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (AUN.9.1, AUN.10.5) การประเมินการจัดการเรียนและกระบวนการสอนใน
แต่ละรายวิชา (AUN.10.6)
− ศิษย์เก่า : การสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต (AUN.10.1-01)
− คณาจารย์ : จากการสัมมนาภาควิชาฯ การประชุมภาควิชา
− ผู้ใช้บัณฑิต : จากการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต (AUN.11.5-01)
การประเมินตนเอง
คะแนน
10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
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
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การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7



รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.10.1 AUN.1.3-02 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561
AUN.10.1-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
AUN.10.2 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561
AUN.10.3 AUN.1.3-01 มคอ.7
AUN.10.5 AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561
AUN.10.5 สรุ ป ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ อกระบวนการให้ บริการของส่ ว นงาน
ประจําปีการศึกษา 2561
AUN.10.6 AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2561
AUN.10.1-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
AUN.10.5 สรุ ป ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ อกระบวนการให้ บริการของส่ ว นงาน
ประจําปีการศึกษา 2561
AUN.10.6 ผลการประเมินการเรียนการสอน 2561
AUN.11.5-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2559

-61AUN.11 ผลผลิต (Output)
ผลการดาเนินงาน
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีการจัดทําเอกสาร มคอ. 7 (AUN.1.301) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เป็นประจําทุกปีการศึกษา ซึ่งจะมีการติดตาม
อัตราการสอบผ่านและการลาออกกลางคัน ของนักศึกษา ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี โดยข้อมูลดังกล่าวหลักสูตรจะนํามาพิจารณาเพื่อการติดตามและ
ปรับปรุงให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ตาราง AUN.11.1 การสําเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร
จานวนนักศึกษาทีจ่ บ
ภายในระยะเวลา
< 2 ปี
2 ปี
> 2 ปี
2556
62
73
2557
27
49
8
2558
2
18
7
2/2558
4*
2559
42
2560
34
5
2561
29
2
*โครงการความร่วมมมือกับ Dawai (พม่า)
ปี
การศึกษา

จานวนรับ
ในรุ่น

ปี 1
1

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

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีการจัดทําเอกสาร มคอ. 7 (AUN.1.301) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) เป็นประจําทุกปีการศึกษา ซึ่งจะมีการติดตาม
ข้อมูลการบริหารหลักสูตรดังปรากฏในข้อ ข้อ 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และข้อ
6 ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา โดยข้อมูลดังกล่าวหลักสูตรจะนํามาพิจารณาเพื่อ
การติดตามและปรับปรุงให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
กองแผนงาน มจพ. ได้ติดตามภาวะการหางานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา เป็นประจําทุกปีในช่วงรับ
พระราชทานปริญญาบัตรโดยปีการศึกษา 2560 ได้ติดตามผลบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 9 เดือน แล้วจัดทําเป็น

-62รายงานให้ทุกหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้ที่ส่วนของผลงานกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
http://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/index?dep_id=5&port_type_id=1
การติดตามภาวะการได้งานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา และการติดตามความพึงพอใจนายจ้างต่อ
บัณฑิต มจพ. ได้ถูกจัดทําเป็นรายงานให้หลักสูตรนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไปโดยข้อมูล
ดั ง กล่ า วจะปรากฏในระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย www.planning.kmutnb.ac.th/information.htm
โดยมหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารดํ า เนิ น การสํ า รวจภาวะได้ ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจนายจ้ า งในช่ ว งรั บ
พระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจําทุกปี ที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับประเภทงานที่ทํา การใช้เวลาในการหางานทํา
ระดับการนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ทํา เงินเดือนที่ได้รับ และความสอดคล้องของอาชีพกับสาขาวิชา และการ
ติดตามความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต ที่จบใหม่ โดยหน่วยงานของนายจ้างเป็นทั้งหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน สําหรับข้อมูลในรายงานความพึงพอใจของนายจ้างจะมีการสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจนายจ้าง
ต่อบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ด้าน ที่จําแนกตามระดับการศึกษา หน่วยงาน กลุ่มนายจ้าง และกลุ่มสาขาวิชา ระดับ
ความพึ ง พอใจของนายจ้ า งต่อ บั ณ ฑิ ต ในด้ า นความสอดคล้ อ งกั บ เอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ข อง มจพ. ตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่หลักสูตรสามารถนําข้อมูลมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพและรองรับกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม (AUN.11.3)
ตาราง AUN.11.3 การได้งานทําของผู้สําเร็จการศึกษา หลังสําเร็จการศึกษา 9 เดือน
จานวน

มีงานทา

มีงานทาและศึกษาต่อ

ไม่มีงานทา

ศึกษาต่อ

ปีการศึกษา

ผู้สาเร็จ
การศึกษา

ผู้กรอก
แบบสารวจ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

2556
2557
2558
2559
2560

75
57
25
3
39

69
53
23
3
37

66
51
19
2
35

95.65
96.23
82.60
66.66
94.59

1
-

1.45
-

2
4
1
2

2.90
17.39
33.33
5.41

2
-

3.77
-

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้กําหนดให้นักศึกษาพัฒนางานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานทางด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้ ค าดหวั ง (Learning
Outcomes) ของหลักสูตร ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้กําหนดให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จํานวนมาก เช่น การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัด
ฝึกอบรม การสํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและออกแบบนวั ตกรรมสมัยใหม่ เป็นต้น
โดยผลของการดําเนิน กิจกรรมด้านงานวิจั ยต่างๆ นักศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานวิจัยใน
ระดับสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์และเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไป
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มจพ. (AUN.11.5-01) การประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอน (AUN.9.1, AUN.11.5-02) เป็นต้น
หลักสูตรมีการนําผลการประเมินความพึงพอในในด้านต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ การปรังปรุงหลักสูตร
ในรอบทุก ๆ 5 ปี การพัฒนาวิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และ
การกําหนดทิศทางของงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามที่กําหนดของหลักสูตร
ตาราง AUN.11.5-01 ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ
ปริญญาโทของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปี
การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559

คุณธรรม

X

SD

4.25
4.33
4.60
4.26
4.25

0.651
0.598
0.397
0.501
0.555

คุณลักษณะของบัณฑิต
ปัญญา
ความสัมพันธ์

ความรู้

X

4.15
4.38
4.47
4.27
4.26

SD
0.602
0.428
0.424
0.460
0.416

X

4.18
4.29
4.44
4.09
4.17

SD
0.747
0.510
0.451
0.534
0.630

X

4.20
4.25
4.54
4.29
4.17

SD
0.614
0.467
0.412
0.488
0.521

วิเคราะห์

X

4.18
4.13
4.44
3.94
4.01

SD
0.538
0.450
0.459
0.478
0.762

รวม

N

SD

X

4.20
4.28
4.51
4.17
4.18

0.575
0.451
0.390
0.423
0.503

13
26
25
33
22

ตาราง AUN.11.5-02 สรุปความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกั บการจัดการศึกษา ด้านหลักสูตร การสอน การทํา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ปัญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ์ (Project)
ปีการศึกษา
2559
2560

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

N
1
1
1
6
19
12

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
หลักสูตร
การสอน
ปริญญานิพนธ์
SD
SD
SD
X
X
X
4.00
3.44
3.57
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.13
0.600
4.24
0.626
4.36
0.501
4.68
0.345
4.63
0.333
4.67
0.372
4.63
0.445
4.85
0.322
4.89
0.252

รวม

X
3.64
5.00
5.00
4.30
4.66
4.80

SD
0.563
0.314
0.268

ปี การศึกษา 2561 ภาควิช าได้สอบถามนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลั กสูตรเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการ
จัดการหลักสูตร (AUN.9.1) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรจากผู้ตอบแบบสอบถาม 9 คน ทุก
คนกําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.36 SD
0.51) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ตอบสนองการเรียนรู้ที่คาดหวัง และคุณวุฒิที่จะได้รับ

-64เมื่อสําเร็จการศึกษาสูงที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.78 (SD 0.44 และ 0.44 ตามลําดับ) ขณะที่ความพึงพอใจต่อความเหมาะสม
ของการจัดตารางสอนในแต่ละภาคการศึกษาน้อยที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 (SD 0.50)
การประเมินตนเอง
11

ผลผลิต (Output)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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