รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2560

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

บทสรุปผูบริหาร
หลัก สูตรครุศ าสตรอุ ตสาหกรรมบั ณฑิตสาขาวิช าวิ ศวกรรมไฟฟ า หลั กสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ.2555 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560ไดประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามแนวทางคุณภาพ 2 สวน ไดแก องคประกอบที่ 1
การกํ า กับ มาตรฐานซึ่งเปน การบริห ารจัด การหลักสูต รตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูตรที่กํา หนดโดยสํานั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ องคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑAUN-QA ระดับ
หลักสูตร ประกอบดวยเกณฑ 11เกณฑ สรุปผลการประเมินไดดังนี้
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
2. คุณสมบัตขิ องอาจารยประจําหลักสูตร
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
สรุปผลการประเมิน

ผลการดําเนินการ
ผาน
ไมผาน





การดําเนินการตามองคประกอบที่ 1 การกํา กับมาตรฐานซึ่งเปนการดํา เนินการตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ดําเนินการไดตามเกณฑการประเมินครบทุกขอตามเกณฑมาตรฐานระดับ
ปริญญาตรีสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
() ผาน
( ) ไมผาน
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา
5. คุณสมบัติของอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี)
6. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด*
สรุปผลการประเมิน

ผลการดําเนินการ
ผาน
ไมผาน








* ปการศึกษา 2560 เปนปแรกที่ใชหลักสูตรปรับปรุง

การดําเนินการตามองคประกอบที่ 1 การกํา กับมาตรฐานซึ่งเปนการดํา เนินการตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดําเนินการไดตามเกณฑการประเมินครบทุกขอตามเกณฑมาตรฐานระดับ
ปริญญาตรีสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
() ผาน
( ) ไมผาน
ห น า | ก

องคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
คะแนน
1 2 3 4 5 6 7

เกณฑ
AUN.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)
ภาพรวม
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สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
สวนที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
สวนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
AUN.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)
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หนา
ก
ค
1
8
11
12
18
24
26
28
33
40
46
53
58
64

สวนที่ 1ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Technical Education (Electrical Engineering)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.S.Tech.Ed. (Electrical Engineering)
3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
หลักสูตรปรับปรุงกําหนดเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
หลักสูตรปรับปรุงกําหนดเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2561
ฉบับที่ 9 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

4. รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ผูชวยศาสตราจารยนริศร แสงคะนอง
อาจารยนิวัติ สุขศิริสันต
อาจารย ดร.นําโชค วัฒนานัย
อาจารย ดร.ชัยรัตน อุปถัมภเกื้อกูล
อาจารย ดร.กฤตยา ทองผาสุข

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
อาจารย ดร.ชัยรัตน อุปถัมภเกื้อกูล
อาจารย ดร.กิตติ เสือแพร
อาจารย ดร.พรวิไล สุขมาก
อาจารย ดร.กฤตยา ทองผาสุข
อาจารย ดร.นําโชค วัฒนานัย
อาจารยนิวัติ สุขศิริสันต

5. ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนสวนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เดิมมีฐานะเปนแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัย เทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) กอ ตั้งเมื่อป พ.ศ. 2512
ภายใตชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และตอมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
ไดยกฐานะขึ้นเปน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในป
พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2517 จึงไดยกฐานะเปนสวนงานระดับคณะ โดยใช
ห น า | 1

ชื่อวา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร ในระหวางป พ.ศ. 2512–2517 เปนชวงระยะเวลาที่คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมไดรับการกอตั้งขึ้น โดยความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน เพื่อผลิตครูชางในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา โครงการ
ความชวยเหลือดังกลาวไดเนนทางดานการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญ
ตลอดจนทุนการศึกษา ฝกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุนที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2512 ซึ่งเปน
หลั กสูตร ค.อ.บ. แหงแรกในประเทศไทย และตอ มาในระหวางป พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันได ขยาย
โครงการความชวยเหลือแกคณะเพิ่มขึ้น ดวยการชวยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟา อีกดวย
ปจจุบันคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปนสวนของสํานักงานคณบดี
ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนจํานวน 6 ภาควิชา ไดแก
ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรโยธา ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา ภาควิชา
ครุศาสตรเทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ นั้น คณะ
ไดเปดสอนหลักสูตรตางๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และยังได
จัดการเรียนการสอนตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกดวย
ปรัชญา:คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว คือ "พัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี"
ปณิ ธ าน :มุ ง ผลิ ตบั ณฑิ ตให เป นผู ที่มีความรูความสามารถทางการศึก ษา วิ ทยาศาสตร วิศ วกรรม และ
เทคโนโลยี เพื่อการสอน การถายทอด การบริหารจัดการ การใช การสรางและพัฒนาเทคโนโลยีได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนผูที่รูจริง ทําไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม มุง
พัฒนางานดานการศึกษา วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําเพื่อรับใชสังคม
วิสัยทัศน :เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรคงานวิจัย ถายทอด
เทคโนโลยีมุงสูสากล
พันธกิจ: คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ดานครุศาสตรอุตสาหกรรมตามความตองการของสังคม เพื่อ
พัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ดําเนินการวิจัย พัฒนาองคความรูเพื่อประยุกตใชใน
การอาชีวะและเทคนิคศึกษาและอุตสาหกรรม ใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ
ภาครัฐและเอกชน สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
วัตถุประสงค :
1. ผลิต ครู ช างอุ ตสาหกรรมทั้ งในระดั บ ปริ ญ ญาบั ณฑิ ต และระดับ บั ณฑิ ตศึก ษาในสาขาวิ ช าทาง
วิศวกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ทั้งทางดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติการที่มีความพรอมทาง ดานการเรียนการสอนและการจัดการดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางดานเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผูบริหารอาชีวศึกษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษา
ดานการอาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม ใหเปนผูนําในดานความคิด การคนควาและวิจัย
3. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดานการศึกษา เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม และงานธุรกิจดานช าง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต
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4. บริ การทางวิ ชาการด า นวิชาประยุ กต ต างๆ ได แก การพัฒนาหลั กสูตร การบริ หารการศึ กษา
การจัดการเรียนการสอน และชางอุตสาหกรรมใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เปดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย
และใหแกชุมชนตามความตองการของทองถิ่น
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆที่มุงเนน
การปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมแกนักศึกษาใหเปนพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ:บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน
เอกลักษณ :ตนแบบแหงการผลิตครูชางสรางสรรคนวัตกรรม
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
สําหรับภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ไดกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2512 ที่เรียกวา แผนกวิธีไฟฟา ตอมาในป พ.ศ.
2514 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จึงไดสังกัดในคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม และดวยความชวยเหลือจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ภาควิชาครุศาสตรไฟฟาจึง
เปนภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ใหปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เพื่อผลิตครู
ชางที่เนนการสอนทางทฤษฎีที่เรียกวา ครูทฤษฎีไฟฟา (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปจจุบันนี้
ปรัชญา :พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปณิธาน :มุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนผูสอน
เปนนักพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม
วิสัยทัศน :เปนภาควิชาที่มีความเขมแข็งในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสาขาไฟฟา เปนที่ยอมรับ
ของสังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได
พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาวิชาไฟฟา ตามความตองการของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรมใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม
ตามความตองการของภาครัฐและเอกชนสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน :
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาไฟฟา ที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่ดีสามารถออกไปประกอบ
อาชีพครู วิศวกร และนักฝกอบรมไดอยางมีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาไฟฟา ใหมีความรู ความสามารถ ในการประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ ผลิต นั กวิ ชาการสาขาไฟฟ าให เป น นั กวิ จั ย พั ฒ นาองค ความรู ใหม ในด านอาชี ว ศึก ษาและ
วิศวกรรม
4. เพื่อเปนแหลงความรูชั้นนํา สามารถใหบริการวิชาการแกหนวยงานในภาครัฐและเอกชน
อัตลักษณ:บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน
เอกลักษณ:ตนแบบแหงการผลิตครูชางไฟฟา สรางสรรคนวัตกรรม
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6. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะในการถายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟา
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เนนผลิตบัณฑิตใหเปนครูชาง
อุต สาหกรรมในสถานศึก ษาและสถานประกอบการที่ มี ทั ก ษะในการสอน การถ า ยทอดความรูแ ละ
ประสบการณตอผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสรางสรรคนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟาได
อยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดาน
1) การถายทอดและฝกอบรม เทคโนโลยีดานวิศวกรรมไฟฟา ในแขนงวิช าวิศวกรรมระบบไฟฟา
กําลังและระบบควบคุม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
2) การวิเคราะห ออกแบบ วางแผนและจัดการงานดานวิศวกรรมไฟฟา โดยสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีเพื่อนําไปพัฒนาใหเกิดความกาวหนาในวิชาชีพและตอบสนองความตองการของสังคม
3) มีคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพ มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพทีด่ ี และมีความรับผิดชอบตอสังคม
1.4 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภ าค โดย 1 ปการศึก ษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหการคิดหนวยกิต คิดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบอื่นๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2552 และฉบับที่ปรับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนกําหนดใหมีร ะยะเวลาและจํา นวนหนวยกิตเทียบเคียงกัน ไดกับ
การศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับ การพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร4 ป
ภาษาที่ใช
การเรียนการสอนใชภ าษาไทย สํา หรับ เอกสารและตําราเรีย นในวิช าของหลักสูตรมีทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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โครงสรางหลักสูตร
จําแนกกลุมวิชาที่สงเสริมผลการเรียนรูทั้งความรูและทักษะทั่วไป รวมทั้งความรูและทักษะเฉพาะ
ทาง แสดงดังตารางขางลาง
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30หนวยกิต)


ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน (113 หนวยกิต)
 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกนรวม
กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนง
กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง
กลุมวิชาการศึกษา
กลุมวิชาฝกงาน
 หมวดวิชาเลือกเสรี

วิชาบังคับ

20 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต

 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต

113 หนวยกิต
58 หนวยกิต
16 หนวยกิต
15 หนวยกิต
24 หนวยกิต
240 ชั่วโมง
6 หนวยกิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
โครงการปกติ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30หนวยกิต)

โครงการสหกิจศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30หนวยกิต)







วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ (113 หนวยกิต)






กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาชีพ
วิชาชีพรวม
วิชาบังคับเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
กลุมวิชาการศึกษา
กลุมวิชาฝกงาน

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนวยกิต)



วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ (113 หนวยกิต)
48 หนวยกิต
41 หนวยกิต
10 หนวยกิต
16 หนวยกิต
15 หนวยกิต
24 หนวยกิต
240 ชั่วโมง






กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาชีพ
วิชาชีพรวม
วิชาบังคับเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
กลุมวิชาการศึกษา

48 หนวยกิต
50 หนวยกิต
19 หนวยกิต
16 หนวยกิต
15 หนวยกิต
15 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนวยกิต)

1.5 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) บุคลากรทางดานไฟฟาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปดสอนระดับอาชีวศึกษาหรือ
เทียบเทา
2) นักฝกอบรมในสถานประกอบการดานไฟฟาอุตสาหกรรม
3) วิศวกรไฟฟาฝายขาย บริการ หรือ ฝกอบรมในภาคอุตสาหกรรม
4) ผูชวยนักวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟา
5) ผูประกอบอาชีพอิสระ
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ผลงานทางวิชาการ ความสําเร็จหรือเกียรติยศที่ไดรับของอาจารย
ป
การศึกษา

ชื่ออาจารย

ชื่อผลงาน

รางวัลที่ไดรับ/ ชื่อรางวัล /
ประเทศที่ไดรับรางวัล

การจดลิขสิทธิ์ /
อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร

-

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8231

2556
1. ผศ.โกศิน สวนานนท

อุปกรณควบคุมอุณหภูมแิ ละเสียงเพลงของ
เครื่องขับเคลื่อนน้ําเกลือลางจมูกดวยวิธผี สม
หองอากาศ

2557
1. รศ.ดร.ฐิติพงษ เลิศวิริยะประภา เครื่องอานฉลากยาสําหรับผูที่มีปญหา
ทางดานการมองเห็น โดยใช RFID

ไดรับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน(Sliver
Prize)การประกวด "42nd
InternationalExhibitions of
Geneva"ระหวางวันที่ 2-6 เม.ย.57
ณ กรุงเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส

2558
1. ผศ.ขจรอินวงษ
2. ผศ.ขจรอินวงษ

ไมเทาตรวจสอบไฟฟารั่ว
ไมเทา ตรวจสอบไฟฟา รั่ว สํา หรับ ผูบ กพรอ ง
ทางการไดยิน
3. ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว
ระบบชารจแบตเตอรี่ไรสาย สําหรับอุปกรณ
4. รศ.ดร.ฐิติพงษ เลิศวิริยะประภา พกพาขนาเล็กโดยใชสายอากาศทวนกําลัง
งานไฟฟา

-

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9586
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9502

-

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10585

รางวัลที่ไดรับ/ ชื่อรางวัล /
ประเทศที่ไดรับรางวัล

การจดลิขสิทธิ์ /
อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร

ผลงานทางวิชาการ ความสําเร็จหรือเกียรติยศที่ไดรับของนักศึกษา
ป
การศึกษา

ชื่อนักศึกษา

ชื่อผลงาน

2557
1. นายวิชญะ นอยมาลา
2. นายอรรณพ จิตติบํารุงรักษ

3. นายกฤษฎา วงษทิพรัตน
4. นายทิวกร สายกนก

แขงขันการสอน เรื่องสภาวะเรโซแนนซใน
วงจร RLC อนุกรมกลุมสาขาวิชา ไฟฟา,
อิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร
การประกวดสื่อการสอน/นวัตกรรมHardware
ชื่อผลงาน : การเหนีย่ วนําแมเหล็ก กลุม
สาขาวิชา ทัว่ ไป

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
TEACHING ACADEMY 2015 ครั้ง
ที่ 4 ระหวางวันที่ 18 - 20
กุมภาพันธ 2558 ณ ราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแกน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
TEACHING ACADEMY 2015 ครั้ง
ที่ 4 ระหวางวันที่ 18 - 20
กุมภาพันธ 2558 ณ ราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแกน

2558
1. นายวิทวัส จันทมูลลา
2. นายดฤพล รัตนรุงงาม

การสอนเรื่อง : การวัดระดับความสูงดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร

3. นายกันตพงศ ประติเมฆ
4. นายจักรกฤษณ กล่ําพัก
5. นายณัฐวุฒิ รอดพนันต
6. นายธีรภัทร พูนทรัพย
7. นายธีรวัต ผันผล

หุนยนตตอสู The Terminator
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2การ
แขงขันดานการสอนกลุม สาขาวิชา
เครื่องกล/ แมคคาทรอนิกส
TEACHING ACADEMY AWARD #
5 2016 ระหวางวันที1่ 5-16
กุมภาพันธ 2559 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โครงการ "SEAON WAR OF
STEEL" ระหวางวันที่ 10 - 20
ธันวาคม 2558 ณ ศูนยสรรพสินคา
ซีคอนสแควร

ป
การศึกษา

ชื่อนักศึกษา

ชื่อผลงาน

รางวัลที่ไดรับ/ ชื่อรางวัล /
ประเทศที่ไดรับรางวัล

2559
1. นายพศวัต แกวทิพย
2. นายศิลา ไกรพฤกษ

การสอนเรื่อง : หมอแปลงไฟฟา

รางวัลชนะเลิศการแขงขันดานการ
สอนกลุมสาขาวิชา ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/โทรคมนาคม
TEACHING ACADEMY AWARD #
6 2017ระหวางวันที่19-21
กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. นายณัฐวุฒิ ชูโรย
2. นายจิรวัฒน ผองพันธุ

การสอนเรื่อง : ตัวเก็บประจุไฟฟา(Capacition)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุม
สาขาวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
โทรคมนาคมTEACHING
ACADEMY AWARD #7 2018”
ครั้งที่ 7ระหวางวันที่ 29-31
มกราคม 2561ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.
เชียงใหม

2560
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การจดลิขสิทธิ์ /
อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร

สวนที่ 2 การกํากับมาตรฐาน
การควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวสําหรับหลักสูตรที่ใชเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จะใชเกณฑกํา กับ มาตรฐานในระดับปริญญาตรีจํานวน 3 ขอขณะที่หลักสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558ซึ่งมีเกณฑกํากับมาตรฐานจํานวน 6 ขอ การ
ดําเนินงานตามการกํากับมาตรฐานของหลักสูตรดังนี้
ขอมูลเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ชื่อ – นามสกุล
1. อาจารยนริศร แสงคะนอง

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท




2. อาจารยนิวัติ

สุขศิริสันต

อาจารย

ปริญญาโท




3. อาจารย ดร.นําโชค วัฒนานัย

อาจารย

ปริญญาเอก





4. อาจารย ดร.ชัยรัตน อุปถัมภเกื้อกูล

อาจารย

ปริญญาโท





5. อาจารย ดร.กฤตยา ทองผาสุข

อาจารย

ปริญญาเอก






คุณวุฒิสงู สุด
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
M.E. (Electrical Engineering)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
B.S.Tech.Ed. (Electrical Engineering)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)
M.S.Tech.Ed. (Electrical Technology)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
B.S.Tech.Ed. (Electrical Engineering)
ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา)
Ph.D. (Electrical EngineeringEducation)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)
M.S.Tech.Ed. (Electrical Technology)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
B.S.Tech.Ed. (Electrical Engineering)
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส)
M.E. (ElectricalEngineering)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
B.S.Tech.Ed. (Electrical Engineering)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Information Technology)
วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
(นานาชาติ)
M.Sc. (Management Information
Systems) (International Program)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
B.Eng. (Electrical Engineering)

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555มีอาจารย
ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยมีอาจารย
ประจําหลักสูตร 3 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 คน
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รายการเอกสารหลักฐานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
เกณฑกํากับขอ 1, 2
เกณฑกํากับขอ 3

คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร ป 2555)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
ผลการดําเนินงาน
ผาน
ไมผาน





เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
2. คุณสมบัตขิ องอาจารยประจําหลักสูตร
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
สรุปผลการประเมิน
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
() ผาน
( ) ไมผาน
ขอมูลเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อ – นามสกุล
1. อาจารย ดร.ชัยรัตน อุปถัมภเกื้อกูล

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิสงู สุด
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก  วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส)
 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส)
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

2. อาจารย ดร.กิตติ เสือแพร

อาจารย

ปริญญาเอก

 ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา)
 ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

3. อาจารย ดร.พรวิไล สุขมาก

อาจารย

ปริญญาเอก

 กศ.ด. (การบริหารและการจัดการการศึกษา)
 วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป)
 คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร)

4. อาจารย ดร.กฤตยา ทองผาสุข

อาจารย

ปริญญาเอก

5. อาจารย ดร.นําโชค วํฒนานัย

อาจารย

ปริญญาเอก

6. อาจารยนิวัติ สุขศิริสันต

อาจารย

ปริญญาโท
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ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)(นานาชาติ)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

รายการเอกสารหลักฐานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
เกณฑกํากับขอ 1, 2, 3 AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เกณฑกํากับขอ 3, 4 AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เกณฑกํากับขอ 5
AUN.6.2-02 รายชื่อบุคลากรประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2560
เกณฑกํากับขอ 6
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา
5. คุณสมบัติของอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี)
6. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด*
สรุปผลการประเมิน
* ปการศึกษา 2560 เปนปแรกที่ใชหลักสูตรปรับปรุง

สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
() ผาน
( ) ไมผาน
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ผลการดําเนินการ
ผาน
ไมผาน








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

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิศ วกรรมไฟฟ า (หลั ก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555)
(AUN.1.1-01) และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (AUN.1.1-02) ไดพิจารณาทิศทางในการพัฒนาตามวิสัยทัศน
และพันธกิจของภาควิชาที่สอดคลองกับของคณะและของมหาวิทยาลัยที่ระบุไวดังนี้
วิสัยทัศนของคณะ : เปนองคกรแหงการเรียนรู ตนแบบผลิตครูชาง ควบคูจรรยาบรรณ สรางสรรคงานวิจัย
ถายทอดเทคโนโลยีมุงสูสากล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ใหบริการทางวิชาการดานการใหคําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนา
4. ทํานุบํารุง อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณีและภูมิปญญาไทย
อัตลักษณของคณะ : บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน
เอกลักษณของภาควิชา : ตนแบบแหงการผลิตครูชางไฟฟา สรางสรรคนวัตกรรม
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟา (หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2555) ได
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของ สกอ. ที่ระบุไวใน
มคอ. 1 หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ (TQF) แตเนื่องดวยมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ทางดานครุศาสตรอุตสาหกรรมไมมีกรอบมาตรฐานโดยตรง จึงไดนํา มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (AUN.1.1-03) มาประยุกตใชปรับปรุงหลักสูตรควบคูกับการปรับปรุงรายวิชาทางดาน
การศึกษาเพื่อใหสอดคลองการรองรับการเทียบ กค. 9 สาระการเรียนรู (AUN.1.1-04)
โดยผลการเรียนรูของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดกําหนดไวใน
มคอ. 2 (AUN.1.1-01 และ AUN.1.1-02) ที่มีมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบ TQF 5 ดาน ไดแก1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5) ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2559 เปนตนมามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กํา หนดโดย สกอ. และใชเ กณฑประเมินในระดับหลัก สูตรของ
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศ วกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) จึงไดมีการดําเนินการปรับปรุง ใหมีผลการเรียนรูที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) ของหลักสูตรขึ้นโดยอาศัยความตองการและขอมูลปอนกลับ
จากผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งจากตัวแทนวิพากษหลักสูตร ศิษยเกา นักศึกษาปจจุบัน ผูประกอบการ และนโยบาย
จากกระทรวงศึกษาธิการ ดังกลาวในรายละเอียดขอ AUN.10.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และผลการเรียนรูที่คาดหวังกับ มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรครุศาสตร
อุ ตสาหกรรมบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) แสดงดังตาราง AUN.1.1 และ
AUN.1.1-02ตามลําดับ
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ตาราง AUN.1.1-01 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ที่

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

1
2

มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมคนที่หลากหลาย
มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานดานวิศวกรรมไฟฟาและ
การศึกษาที่ตองคํานึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
มีความสามารถในการวางแผน มีทักษะการทํางานรวมกันในฐานะสมาชิกหรือผูนําอยาง
มีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการระบุปญหาและแกปญหาทางวิศวกรรม โดยการประยุกตใช
หลักการวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
มีความสามารถในการวิเคราะหออกแบบ และใชความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาเพื่อ
วิชาชีพได
มีความสามารถปฏิบัติงานโดยใชหลักการทางดานวิศวกรรมไฟฟาและสาขาวิชาชีพได
มีความสามารถในการประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟา สามารถเรียนรูและ
คนควาไดดวยตนเอง
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และจัดการเรียนรูดานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสได
มีความสามารถในการถายทอดและฝกอบรมความรูด านไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได
มีความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐได หรือนวัตกรรมตามความตองการของสังคม
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ผลการ
เรียนรูทั่วไป

ผลการเรียนรู
ทักษะเฉพาะทาง

(Generic
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(Subject Specific
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ตาราง AUN.1.1-02 ผลการเรียนรูที่คาดหวังกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. เขา ใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย
ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค า ข อ ง ร ะ บ บ
คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เสี ย สละ และ
ซือ่ สัตยสุจริต
2. มี วิ นั ย ตรงต อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต อ
ตนเองและสั งคมเคารพกฎระเบีย บ
และข อ บั ง คั บ ต า งๆขององค ก รและ
สังคม
3. มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม
สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถ
แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. สามารถวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผล
ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ใ ช ค ว า ม รู ท า ง
วิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคมและ
สิ่งแวดลอม

ELO1
(G)
TQF
1,3,5

ELO2 ELO3 ELO4
(G)
(G)
(S)
TQF
TQF
TQF
1,2,3 1,2,3,4,5 2,3,4,5

ELO5
ELO6 ELO7 ELO8
(S)
(S)
(S)
(S)
TQF
TQF
TQF
TQF
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 2,3,4,5

ELO9 ELO10
(S)
(S)
TQF
TQF
2,3,4,5 1,2,3,4,5
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มาตรฐานผลการเรียนรู
5. จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต
ละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2. ดานความรู
1. มี ค ว า ม รู แ ล ะ ค ว า ม เ ข า ใ จ ท า ง
คณิ ต ศาสตร พื้ น ฐาน วิ ท ยาศาสตร
พื้ น ฐา น วิ ศว ก รรม พื้ น ฐา น แ ละ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับ
งานทางด า นวิ ศ วกรรมศาสตร ที่
เกี่ ย วข อ ง และ การสรา งนวัต กรรม
ทางเทคโนโลยี
2. มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
หลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ดานทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู ใ นศาสตร อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
4. สามารถวิ เ คราะห แ ละแก ไ ขป ญ หา
ด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน
โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
5. สามารถใช ค วามรู แ ละทั ก ษะใน
สาขาวิ ช าของตน ในการประยุ ก ต
แกไขปญหาในงานจริงได
3.ทักษะทางปญญา
1. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห
และ สรุ ป ประเด็ น ปญ หาและความ
ตองการ
3. สามารถคิ ด วิ เ คราะห และแก ไ ข
ปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ
รวมถึ ง การใช ข อ มู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใจในการทํ า งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการ
ปรั บ ใชอ งคค วามรู ที่ เกี่ ย วข อ งอย า ง
เหมาะสม ในการพั ฒ นานวั ต กรรม
หรื อ ต อ ยอดองค ค วามรู จ ากเดิ ม ได
อยางสรางสรรค
5. สามารถสื บ ค น ข อ มู ล และแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการ
เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต และทั น ต อ การ
เปลี่ ย นแปลงทางองค ค วามรู แ ละ
เทคโนโลยีใหมๆ

ELO1
(G)
TQF
1,3,5

ELO2 ELO3 ELO4
(G)
(G)
(S)
TQF
TQF
TQF
1,2,3 1,2,3,4,5 2,3,4,5

ELO5
ELO6 ELO7 ELO8
(S)
(S)
(S)
(S)
TQF
TQF
TQF
TQF
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 2,3,4,5



ELO9 ELO10
(S)
(S)
TQF
TQF
2,3,4,5 1,2,3,4,5
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มาตรฐานผลการเรียนรู
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั บ ก ลุ ม ค น ที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตา งประเทศได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช
ความรูในสาขาวิ ชาชีพ มาสื่อ สารต อ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค
ทั้ ง ส ว นตั ว และส ว นรวม พร อ มทั้ ง
แสดงจุ ด ยื น อย า งพอเหมาะทั้ ง ของ
ตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาสถานการณตางๆ
3. สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบใน
การพั ฒนาการเรี ย นรูทั้ งของตนเอง
และสอดคลอ งกั บ ทางวิช าชี พ อย า ง
ตอเนื่อง
4. รู จั ก บทบาท หน า ที่ และมี ค วาม
รั บ ผิ ดช อ บ ใน ก า รทํ า งา น ตา มที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม
สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานรว มกั บ
ผู อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู นํ า และผู ต ามได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัว
ไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความ
ปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการ
รักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับ
การทํา งานที่ เกี่ย วข อ งกับ วิชาชีพ ได
เปนอยางดี
2. มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร วิ เค รา ะ ห ข อ มู ล
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาที่
เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3. สา ม ารถ ป ระ ยุ ก ต ใ ช เ ท คโน โ ลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารที่ทันสมัย
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. มี ทั ก ษ ะ ใน ก า รสื่ อ สา รข อ มู ล ทั้ ง
ทางการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ
5. สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของ
ได

ELO1
(G)
TQF
1,3,5

ELO2 ELO3 ELO4
(G)
(G)
(S)
TQF
TQF
TQF
1,2,3 1,2,3,4,5 2,3,4,5

ELO5
ELO6 ELO7 ELO8
(S)
(S)
(S)
(S)
TQF
TQF
TQF
TQF
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 2,3,4,5
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ELO9 ELO10
(S)
(S)
TQF
TQF
2,3,4,5 1,2,3,4,5




1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes
หลักสูตรปรับ ปรุงไดพิจ ารณาวิสัย ทัศ นและพันธกิ จ ของภาควิช าและคณะดว ยตองการผลิตบัณฑิตที่ มี
คุณภาพที่มีความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาวิชาไฟฟา ควบคูคุณธรรมและจริยธรรม
ตามความตองการของสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม สงผลใหไดบัณฑิต
ที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน กลายเปนครูชางไฟฟาที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรมได รายวิชาในหลักสูตรจึงมี
การเรียนการสอนทั้งวิชาทฤษฎี วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ และวิชาปฏิบัติซึ่งรวมชั่วโมงฝกงาน ดังนั้น ผลการเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตรจึงไดมีการออกแบบใหครอบคลุมทั้งทักษะเฉพาะของสาขาวิชาซึ่งประกอบดวยกลุมวิช า
เฉพาะแขนงและกลุมวิชาการศึกษา และทักษะทั่วไป แสดงดังตาราง AUN.1.1
ทักษะทั่วไปของหลักสูตรดําเนินงานภายใตวิชาของมหาวิทยาลัย ขณะที่ทักษะทางดานการศึกษาไดอางอิง
จากวิชาชีพครู สวนทักษะทางดานวิศวกรรมไฟฟาไดจากการพิจารณารายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา สงผล
ใหนักศึกษาของหลักสูตรจะมีความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาไมแตกตางจากหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรโดยตรง เพียงแตมีทักษะและความรูทางดานครูอีกทางหนึ่ง ดังกลาวในขอ AUN.1.1
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดจาก
ความตองการและขอมูลปอนกลับของผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดในขอ AUN.10.1 รวมถึงสิ่งที่
องคกรวิชาชีพที่หลักสูตรตองการใหบัณฑิตมีทักษะ ความรู และเจตคติ
การประเมินตนเอง
1

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.1.1 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
AUN.1.1-03 มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร
AUN.1.1-04 กค. 9 สาระการเรียนรู
AUN.1.1-05 สรุป ข อ คิ ด เห็น ของผูท รงคุ ณ วุฒิ แ ละรายละเอีย ดการแกไ ขหลัก สู ตรครุ ศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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AUN.1.2

AUN.1.1-06 สรุ ป ข อ คิด เห็ น ของผูท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละรายละเอี ย ดการแก ไ ขหลั ก สู ต รครุศ าสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
AUN.10.1-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา
2558
AUN.10.1-02 โครงการนํารองการบูรณาการการเรียนรูกับ การทํางาน (Work-Integrated
Learning: WiL)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูต รครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูต ร
ปรับปรุงพ.ศ. 2560)
AUN.1.1-03 มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร
AUN.1.1-04 กค. 9 สาระการเรียนรู
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AUN.2รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
ผลการดําเนินงาน

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า เน น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให เ ป น ครู ช า ง
อุตสาหกรรมในสถานศึกษาและสถานประกอบการที่มีทักษะในการสอน การถายทอดความรูและประสบการณตอ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสรางสรรคนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถในการสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ซึ่งรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา
มีความสอดคลองและนํามาพัฒนาผลการเรียนรู 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางไรก็ตาม หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.
2555) (AUN.1.1-01) ไดถึงกรอบระยะเวลา 5 ป ทางภาควิชาจึงไดดําเนินการปรับปรุง เมื่อแลวเสร็จจึงเปดรับ
นักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อเขาเรียนในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (AUN.1.1-02)
ขอมูลเบื้องตนของรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Technical Education (Electrical Engineering)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.S.Tech.Ed. (Electrical Engineering)
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
149 หนวยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
− รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
− ภาษาที่ใช : การเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับ เอกสารและตํา ราเรียนในวิช าของหลัก สูตร
มีทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
− การรับเขาศึกษา : รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได
− การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ELO 1 (G) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมคนที่หลากหมาย
ELO 2 (G) มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟา
และการศึกษาที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ELO 3 (G) มีความสามารถในการวางแผนงาน มีทัก ษะการทํางานรว มกันในฐานะสมาชิ ก หรื อ
ผูนําอยางมีประสิทธิภาพ
ELO 4 (S)
มี ค วามสามารถในการะบุ ป ญ หาและแก ป ญ หาทางวิ ศวกรรม โดยการประยุ ก ต ใ ช
หลักการทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
ELO 5 (S)
มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห อ อกแบบ และใช ค วามรู ทางด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า
เพื่อวิชาชีพได
ELO 6 (S)
มีความสามารถปฏิบัติงานโดยใชหลักการทางดานวิศวกรรมไฟฟาและสาขาวิชาชีพได
ELO 7 (S)
มี ค วามสามารถในการประยุ ก ตใ ชค วามรู ท างด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า สามารถเรี ย นรู
และคนควาไดดวยตนเอง
ELO 8 (S)
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และจัดการเรียนรูดานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสได
ELO 9 (S)
มีความสามารถในการถายทอดและฝกอบรมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได
ELO 10 (S) มีความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมตามความตองการของสังคม
คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
− เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ในสาขาวิ ช าไฟฟ า ไฟฟ า กํ า ลั ง
อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะหรือ
− เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิช าไฟฟา ไฟฟากําลั ง
อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะหรือ
− เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
หรือผานการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรและรายวิชาคณิตศาสตรรวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ขอนี้ไดถูกเพิ่มเติมในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) หรือ
− เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554หรือ
− สําหรับผูที่ไมเขาเกณฑดงั กลาวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตรของภาควิชา
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โครงสรางหลักสูตร
− สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30หนวยกิต)


หมวดวิชาเฉพาะดาน (113 หนวยกิต)
 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกนรวม
กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนง
กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง
กลุมวิชาการศึกษา
กลุมวิชาฝกงาน
 หมวดวิชาเลือกเสรี

วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต

 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต

113 หนวยกิต
58 หนวยกิต
16 หนวยกิต
15 หนวยกิต
24 หนวยกิต
240 ชั่วโมง
6 หนวยกิต

− สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
โครงการปกติ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30หนวยกิต)

โครงการสหกิจศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30หนวยกิต)







วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ (113 หนวยกิต)






กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาชีพ
วิชาชีพรวม
วิชาบังคับเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
กลุมวิชาการศึกษา
กลุมวิชาฝกงาน



วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ (113 หนวยกิต)
48 หนวยกิต
41 หนวยกิต
10 หนวยกิต
16 หนวยกิต
15 หนวยกิต
24 หนวยกิต
240 ชั่วโมง

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนวยกิต)






กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาชีพ
วิชาชีพรวม
วิชาบังคับเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
กลุมวิชาการศึกษา

48 หนวยกิต
50 หนวยกิต
19 หนวยกิต
16 หนวยกิต
15 หนวยกิต
15 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนวยกิต)

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
− เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
− ไดพิ จารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ คณะ/วิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อ
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
− ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 17/2554 เมื่อ
วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554
− ได รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่
12/2554 เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

− ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ฉบับป พ.ศ. 2555
− เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
− ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 และใน
การแจงเวียนเมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
− ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิต และในการประชุมครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในการประชุม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

− ได รั บ อนุ มั ติ / เห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือในการประชุมครั้งที่ − ได พิ จ ารณากลั่ น กรองจากสภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
1/2555 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และในการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560ใน
การประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.
2561
− ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ และในการประชุมครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
สําหรับขอมูลของแตละรายวิชาจะมีการดําเนินงานตามหัวขอใน มคอ. 3 (AUN.2.2) ประกอบดวย 7 หมวด
ไดแก
1) ขอมูลทั่วไป ซึ่งจะกลาวถึงรหัสและชื่อวิชา หลักสูตรและประเภทวิชา จํานวนหนวยกิตอาจารยผูสอน
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
2) จุดหมุงหมายและวัตถุประสงคของวิชา
3) ลักษณะและการดําเนินการ
4) การพัฒนาผลการเรียนรู 5 ดานของนักศึกษา ซึ่งจะกลาวถึงผลการเรียนรูในวิชา วิธีการสอน และวิธีการ
ประเมินผลเพื่อสะทอนผลการเรียนรู
5) แผนการสอนและการประเมินผล ซึ่งจะกลาวถึงแผนการสอน วิธีการประเมิน ชวงเวลาที่ประเมิน และ
สัดสวนการประเมิน
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
7) การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to
the stakeholders
ขอมูลของหลักสูตรจะถูกเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบผานชองทางตาง ๆ
ไดแก
1) เว็บไซตภาควิชา www.te.kmutnb.ac.th
2) เว็บไซตมหาวิทยาลัย http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
3) โครงการประชาสัม พันธห ลัก สูตร (AUN.2.3) ซึ่งมีเ อกสารเผยแพรขอมูลของหลักสูตรผา นแผ น พับ
ประชาสัมพันธหลักสูตร
สําหรับขอมูลแตละรายวิชาของหลักสูตร จะถูกกําหนดใหผูสอนแนะนําและสื่อสารใหแกผูเรียนรับทราบใน
สัปดาหแรกของการเรียนการสอนผานเอกสารที่มีรายละเอียดหัวขอครอบคลุม มคอ. 3
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การประเมินตนเอง
2

ขอกําหนดของหลักสูตร (Programme Specification)

2.1 The information in the programme specification is
comprehensive and up-to-date
2.2 The information in the course specification is comprehensive
and up-to-date
2.3 The programme and course specifications are communicated
and made available to the stakeholders
Overall
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.2.1

AUN.2.2
AUN.2.3

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
AUN.2.2 มคอ. 3
AUN.2.3 โครงการประชาสัมพันธภาควิชา
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AUN.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
ผลการดําเนินงาน

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected
learning outcomes
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (AUN.1.1-01และ AUN.1.1-02) ได
ออกแบบรายวิชาและโครงสรางหลักสูตรจากการพิจารณามคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิช า
วิศวกรรมศาสตร (AUN.1.1-03) ควบคูกับรายวิชาทางการศึกษาเพื่อรองรับการเทียบ กค. 9 สาระการเรียนรู
(AUN.1.1-04) ซึ่งตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ดังรายละเอียดในขอ AUN.1.3 จากการพิจารณา
ขางตนสงผลใหโครงสรางหลักสูตรมีกลุมวิชาชีพและกลุมวิชาการศึกษาในหมวดวิช าเฉพาะแลวปรับโครงสราง
หลั กสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2560 ใหมีโครงการปกติและสหกิจศึกษาตามความตองการและขอมูลปอนกลับ ดั ง
รายละเอียดในขอ AUN.10.1 ถึงแมวาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จะไมสามารถเทียบโอนสาระการเรียนรูได
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประกาศของคุรุสภา แตหลักสูตรยังคงยึดสาระการเรียนรูเหมือนกับผูเรียนครุศาสตร
บัณฑิตปกติ แตภาควิชาไดแกปญหาการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูดวยการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ขึ้นทดแทน โดยที่กลยุทธการ
สอนและการประเมินผลในแตละรายวิชายังคงคํานึงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและมาตรฐานผลการ
เรียนรู 5 ดานตามกรอบ TQF ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหลักในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (AUN.1.1-02) เทียบ
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555สามารถสรุปได ดังนี้
- รูปแบบของหลักสูตรมีการเพิ่มสวนของสหกิจศึกษา สงผลใหหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีโครงการ
ปกติและสหกิจศึกษา
- จํานวนหนวยกิตของกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
- ปรับลดจํานวนวิชาเลือก
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is
clear
จากผลการเรียนรูที่คาดหวัง และผลการเรียนรูที่คาดหวังกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ดังรายละเอียดมคอ.2 การกระจาย
ผลการเรียนรูที่คาดหวังสูรายวิชา (AUN.1.1-02)
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลั ก สู ต รถู ก ออกแบบโครงสร า งโดยพิ จ ารณา มคอ.1 มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร (AUN.1.1-03) และรายวิชาทางการศึกษา กค. 9 สาระการเรียนรู (AUN.1.1-04) เพื่อผลิต
บัณฑิตที่เปน “ครูชางไฟฟา” ที่มีความรู ทักษะ และเจตคติทางวิศวกรรมไฟฟา และครุศาสตรควบคูในคน ๆ
เดียวกัน โดยเรียงลําดับการเรียนรูจ ากงายไปยาก และเรียนทฤษฎีควบคูการปฏิบัติ โดยมีหลักการดังนี้
ชั้นป 1เนนใหนักศึกษารูจักการใชเครื่องมือ เพื่อนําไปตอยอดในวิชาเชิงวิศวกรรม
ชั้นป 2นําวิชาใน ป 1 มาประยุกตกับวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
ชั้นป 3เริ่มเขาสูวิชาการประยุกตการใชงานและมีวิชาเลือกบางสวน
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ชั้นป 4 จัดใหมีการเรียนในเชิงทฤษฎีใหนอยลง และมีวิชาเลือกเพื่อใหนักศึกษามีเวลาในการทําโครงงาน
มากขึ้น และเลือกแนวทางในอนาคตจากวิชาเลือก
ระดับ การเรียนรูของหลักสู ตรและแตล ะรายวิ ชาจะเริ่มต นดว ยขั้น พื้น ฐาน ขั้น กลาง และขั้น ประยุก ต
ตามลําดับ เชน ผลการเรียนรูดานความรู ที่เริ่มตนดวยความเขาใจ วิเคราะหเพื่อแกปญหา วิเคราะหเพื่อออกแบบ
และถายทอดได เปนตน ดัง มคอ. 2 หมวดที่ 4 ขอ 2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (AUN.1.1-01 และ
AUN.1.1-02) สําหรับลักษณะการบูรณาการในรายวิชาจะขึ้นอยูกับผูสอน อาจเปนการบูรณาการกับการวิจัยหรือ
การทําโครงงานพิเศษของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ซึ่งเปนการสงเสริมใหเปนบัณฑิตที่คิดเปนทําเปน เชน การบริหาร
โครงการ เปนตนหรือบูร ณาการความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟา กับการสอน คือการฝกประสบการณการสอน
วิชาชีพ I – IV
โดยหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับ ปรุงพ.ศ. 2555)
(AUN.1.1-01) ถึงกรอบระยะเวลา 5 ป ทางภาควิชาจึงไดดําเนินการปรับปรุงและเปดรับนักศึกษาภาคเรียนที่
1/2560 ดวยหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(AUN.1.1-02)
การประเมินตนเอง
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
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
3

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.3-1

AUN.3-2
AUN.3-3

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
AUN.1.1-03 มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร
AUN.1.1-04 กค. 9 สาระการเรียนรู
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
AUN.1.1-03 มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร
AUN.1.1-04 กค. 9 สาระการเรียนรู
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AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
ผลการดําเนินงาน

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีปรัชญาของหลักสูตรไววา “ผลิต
บัณฑิตที่มีความรูและทักษะในการถายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟา” (AUN.1.1-01และ AUN.1.1-02) ซึ่ง
หลักสูตรไดใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนใหกลายเปน “บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน” โดยการ
ถา ยทอดเปน คือ ผูเรียนสามารถคิดอยางมีระบบดว ยการเขียนแผนการสอน เนื้อ หา นํา เสนอ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของใหแกผูอื่นไดทั้งดานวิศวกรรมไฟฟาหรือเรื่องใด ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตรจะชวยใหผูเรียนมีความรูและเกิดทักษะทางวิศวกรรมไฟฟาที่จะชวยใหเกิดกระบวนการคิด สามารถนําไป
ประยุกตใชแกปญหางานทางดานวิศวกรรมไฟฟาของตนไดปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรไดมีการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียรับทราบและเขาใจในทิศทางเดียวกันผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต การ
ประชุม การสัมมนาประจําป เปนตน
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรไดกํา หนดกลยุทธข องการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มุงเนนใหเกิดการเรีย นรูอยางมี
คุณภาพของผูเรียน กลยุทธการเรียนการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิช า ตั้งแตวิชาพื้นฐานที่ชวยให
ผูเรียนเกิดความตื่นตัว และมีความพรอมที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น ชวยใหผูเรียนรูจักการประสานความรูเกาและ
ใหมในการประยุกตใช รูจักการแกปญหา เรียนรูจากประสบการณจริง กลยุทธของการจัดการเรียนการสอนไดถูก
กําหนดไวใน มคอ. 2 (AUN.1.1-01และ AUN.1.1-02) ซึ่งสะทอนผลการเรียนรู 5 ดาน กิจกรรมการสอนและ
สงเสริมการเรียนรูที่ระบุไวมคอ. 3 (AUN.2.2) เพื่อใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังสามารถอธิบายไดดังนี้
- บรรยายเนื้อหาในหองเรียน การมอบหมายงาน และการสอบกลางภาค สอบปลายภาค สําหรับการเรียนรู
ตามปกติ เพื่อวัดผลพื้นฐานความรูที่จําเปนของวิชา
- อภิปรายเปนกลุมในหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดประยุกตใชความรู และนํามาแกปญหาตามที่มอบหมาย
- ปฏิบัติจริงในหองประลองและหองปฏับัติการตามใบงานที่กําหนด เพื่อใหเกิดทักษะการใชเครื่องมือ และ
ความรูในเชิงปฏิบัติ
- มีกําหนดคะแนนจิตพิสัยหรือเจตคติ เพื่อใหผูเรียนมีระเบียบ มีวินัย และอยูภายใตกฎเกณฑของสังคมได
- มอบหมายงาน เพื่อกําหนดทิศทางการเรียนรูและพัฒนาทักษะการทําความเขาใจและการแกปญหา ผาน
การเรียนรูดวยตัวเอง และทํางานรวมกับผูอื่น
- ทํา โครงงานพิเ ศษเพื่อเพิ่มทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการเนื้อหาที่เ รียน อาจเป น
สิ่งประดิษฐ หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปญหาตามจุดประสงคของโครงงานพิเศษ
- นําเสนอหนาชั้นเรียนเพื่อฝกทักษะดานการสื่อสาร
- เรียนรูจากประสบการณจริงดวยการฝกงาน 240 ชั่วโมง
- ผูสอนบันทึกขอดี-ขอเสีย หรือจุดผิดพลาด เพื่อใหคําแนะนําแกนักศึกษาในจุดที่สังเกตได

ห น า | 26

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
กิจกรรมการสอนและสงเสริมการเรียนรูที่ระบุไวมคอ. 3 (AUN.2.2) ดังรายละเอียดในขอ AUN.4.2 จะเห็น
ไดวาผูเรียนในหลักสูตรจะไดรับการปลูกฝงและฝกฝนใหมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดี รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น
สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาดวยตนเองไดจากโจทยหรืองานที่มอบหมาย คนหาขอมูลที่ตองการไดหรืออาจมี
ผูสอนเปนเพียงผูแนะนํา สามารถนําเสนอหรือสื่อสารขอมูลตาง ๆ ใหผูอื่นเขาใจไดอยางเปนระบบ สามารถลงมือ
ปฏิบัติไดจริง สงผลใหผูเรียนมีความพรอมและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอันเปนผลมาจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
การประเมินตนเอง
4

วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)

4.1

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

4.2
4.3

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.4-1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศ วกรรมไฟฟา (หลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
AUN.4-2
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
AUN.2.2 มคอ. 3
AUN.4-3
AUN.2.2 มคอ. 3
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AUN.5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment)
ผลการดําเนินงาน

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟา (หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2555) และ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการประเมินผูเรียนในแตละชวงเวลา ดังนี้
1) การรับเขาศึกษา
หลั ก สู ต รใช ร ะบบการรั บ ตรงที่ กํ า หนดให ผู ที่ เ ข า ศึ ก ษาต อ งมี คุณ สมบั ติ ต ามระบุ ไ ว ใ น มคอ. 2
(AUN.1.2-04) ซึ่งมีการประกาศไวในระบบรับสมัครนักศึกษาใหมที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/
หลังจากนั้น หลักสูตรมีการประเมินการรับเขาดวยการสอบขอเขียนซึ่งจะชวยสะทอนผลการเรียนรูทางดานความรู
และทักษะทางปญญา หลังจากนั้น ผูผานการสอบขอเขียนจะไดรับการสอบสัมภาษณโดยอาจารยประจําหลักสูตร
ตามแบบฟอรมประเมินการสอบสัมภาษณ (AUN.5.1) มีหัวขอเกี่ยวกับทัศนคติในการเลือกเรียน การแตงกาย การ
แนะนําตนเอง ความสามารถพิเศษ ซึ่งจะชวยสะทอนผลการเรียนรูทางดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูเขารับการ
สัมภาษณขณะที่โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีจะมีเกณฑการรับเขานักศึกษาที่ระบุไวอยางชัดเจน
โดยผูผานคุณสมบัติจะไดรับการสอบสัมภาษณเชนเดียวกับการรับตรง
รายละเอียดของขอบเขตการรับเขาศึกษาและวิธีการคัดเลือกผูที่เขาศึกษาทั้งการรับตรงและโควตา
ดังรายละเอียดในขอ AUN.8.1 และ AUN.8.2
2) การวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียน
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรูในชั้นเรียนที่ถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาตาง ๆ ในแตละ
ภาคการศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรูที่คาดวาจะไดจากแตละรายวิชา มีการกําหนดวิธีการ
ประเมิน ผลการเรีย นรู สั ดส ว นการใหค ะแนน ค า ถ ว งน้ํา หนั กคะแนนของการประเมิน ผล ซึ่ งสอดคล องและ
ครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและของแตละรายวิชา ดังปรากฏในมคอ.3 (AUN.2.2) หมวดที่ 4
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาของแตละวิชาซึ่งมีการกําหนดกลยุทธในการสอนและวิธีการประเมิน เพื่อ
บรรลุผลการเรียนรูไวและหมวดที่ 5 แผนการประเมินผลการเรียนรู
3) การจบหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรไดกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ตองมี
คุณสมบัติ ไดแก ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) ลงเรียนวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะดานครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนดและผานวิชา 020213031 โครงงานพิเศษ 1
และวิชา 020213032 โครงงานพิเศษ 2 ซึ่งเปนวิชาหลักที่จะใหนักศึกษาประยุกตใชความรูและทักษะที่เรียนมา
ตลอดหลักสูตร สงผลใหกลายเปนบัณฑิตที่คิดเปนทําเปนตอไป
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and communicated to students
การประเมินผลการเรียนรูจะถูกกําหนดในแผนการสอนของรายวิชาตาง ๆ ในแตละภาคเรียน ซึ่งในแผนการ
สอนจะมีการระบุผลการเรียนรูที่ไดจากวิชา มีการกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู สัดสวนการใหคะแนน
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คาถว งน้ําหนักคะแนนของการประเมินผล วิธีการและชวงคะแนนตัดเกรด ซึ่งสอดคลองและครอบคลุมผลการ
เรียนรูที่คาดหวังทั้งหมดของหลักสูตรและรายวิชา ดังปรากฏใน มคอ. 3 (AUN.2.2) หมวดที่ 5 แผนการสอนและ
การประเมินผล ซึ่งครอบคลุมแผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรูโดยผูสอนตองสง มคอ. 3 แก
ภาควิชากอนเปดภาคเรียน และแจงผูเรียนตั้งแตคาบเรียนแรกของแตละวิชา
สําหรับเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของแตละรายวิชาจะแตกตา งกัน แตครอบคลุมผลการเรียนรู ที่
กําหนดไวทั้ง 5 ดาน จึงสงผลใหตองใชวิธีการที่หลากหลาย เชน ดานคุณธรรม จริยธรรม ใชการขานชื่อ การให
คะแนนการเขาชั้นเรียนและการสงงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทํางานที่มอบหมาย เปนตน โดยกลยุทธ
การประเมินผลการเรียนรูไดถูกกําหนดไวใน มคอ. 2 (AUN.1.2-04) หมวดที่ 4 ขอ 2 การพัฒนาผลการเรียนรูใน
แตละดาน อยางไรก็ตาม ทุกวิชาผูสอนคํานึงถึงความถูกตองในการประเมินผลเพื่อใหสะทอนผลการเรียนรูของวิชา
มีความยุติธรรมในการใหคะแนนซึ่งนักศึกษาสามารถสอบถามในสวนที่สงสัยไดทั้งงานที่มอบหมาย รวมถึงการแจง
คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่นักศึกษาถูกประเมินหลังจากเรียนได 8 สัปดาห ซึ่งถือเปนชวงใหขอมูลปอนกลับแก
นักศึกษาในการปรับปรุงผลการเรียนรูของตนอีกทางหนึ่ง สําหรับการประเมินผลการเรียนรูครั้งสุดทายของวิชา
สวนใหญจะเปนการสอบปลายภาคเรียนหลังจากเรียนครบ 15 สัปดาห
รายวิชาที่มีการทดสอบยอย การบาน แบบฝกหัด หรืองานที่ไดรับมอบหมายผูสอนจะมีการกําหนดคะแนน
ความถู ก ต อ ง สวยงาม หรื อ บริ บ ทอื่ น ๆ ตามแต สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาจะได รั บ การประเมิ น เช น วิ ช าเขี ย นแบบ
วิศวกรรมไฟฟา และวิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่มีทั้งคะแนนความถูกตองและสวยงาม ขณะที่บริบทอื่น ๆ เชน
การฝกประสบการณการสอนวิชาชีพ (Professional Experience) ซึ่งมีแบบฟอรม การใหคะแนนที่ชั ดเจน
(AUN.5.2-01)
หลั ง สิ้ นสุ ด ภาคเรี ย นผูส อนจะสรุ ปประสิทธิ ผ ลของวิธี การสอนที่ ทํา ให เ กิ ดผลการเรี ย นรูต ามที่ร ะบุ ใ น
รายละเอียดของรายวิชา และสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ดังปรากฏใน มคอ. 5 (AUN.5.4) หมวด
ที่ 2, 3 และผูสอนตองสงคะแนนในระบบ “สงเกรดออนไลนและการประเมินการสอนอาจารย” ของมหาวิทยาลัย
ที่ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/ โดยนักศึกษาสามารถดูผลการเรียนและประเมินผูสอนในแตละภาคการ
เรียนไดในระบบนี้
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
วิธีการประเมินในแตละรายวิชามีความแตกตางกันขึ้นอยูกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและลักษณะของ
รายวิชา ไดแก วิชาทฤษฎี วิชาปฏิบัติ และวิชาโครงงานปริญญานิพนธ (AUN.2.2) ดังนี้
1) วิชาทฤษฎี จะใชการประเมินผลจากการบาน งานที่ไดรับมอบหมายระหวางภาคการศึกษา การสอบ
ยอย จิตพิสัย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2) วิชาปฏิบัติ จะใชก ารประเมินจากผลงานที่ ไดรับ มอบหมายระหวางภาคการศึกษา การปฏิบัติใน
หองเรียนการนําเสนอ รายงาน จิตพิสัย และการสอบภาคปฏิบัติ เชน การฝกประสบการณการสอน
วิชาชีพ (Professional Experience) ซึ่งมีแบบฟอรมการใหคะแนนที่ชัดเจน (AUN.5.2-01)
3) วิช าโครงงานพิ เ ศษซึ่ ง เป น โครงงานปริญ ญานิ พ นธ ที่ นัก ศึก ษาตอ งผ านเพื่อ สํ า เร็ จ การศึก ษา โดย
โครงงานพิเศษ 1 จะใชการประเมินการนําเสนอจากการขึ้นสอบกาวหนาในแตละครั้งที่ไดประกาศไว
อยางชัดเจน และเอกสารโครงรางปริญญานิพนธ ซึ่งมีหัวขอเกี่ยวกับความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา วัตถุป ระสงค ขอบเขตการศึกษา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ทฤษฎีที่เกี่ยวของหรือกรอบ
แนวความคิด และวิธีการดําเนินงาน ขณะที่โครงงานพิเศษ 2 จะประเมินจากการนําเสนอผลงานและ
ความกาวหนาของชิ้นงานในการสอบกาวหนาแตละครั้ง ตลอดจนความสําเร็จของปริญญานิพนธตาม
วัตถุประสงค และความถูกตองเรียบรอยของรูปเลม (AUN.5.3-01)
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นอกจากนั้น ขอสอบกลางภาคและปลายภาคทุกรายวิชาที่จัดสอบตามตารางสอบของคณะ จะไดรับการ
ตรวจทานความครบถวนและความชัดเจนของขอสอบในเบื้องตนจากคณะผูบริหารประจําภาควิชาจํานวน 2 คน
กอนจัดสงใหคณะเพื่อดําเนินการในสวนที่เหลือตอไป
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
รายวิชาที่มีการทดสอบยอย การบาน แบบฝกหัด หรืองานที่ไดรับมอบหมาย (AUN
AUN.2-2) หลังจากอาจารย
ผูสอนไดตรวจงานเรียบรอยแลวจะทําการแจงผลประเมินแกนักศึกษาใหทรา
ราบในชั
บในชั่วโมงเรียน พรอมทั้งอธิบ าย
ข อ ผิด พลาด และสว นที่ ค วรปรับ ปรุง หรือ ข อ ควรระวัง โดยรวมให ทราบ เพื่ อให นัก ศึ กษานํา ไปปรั
ไป บปรุ งหรื อ
พัฒนาการเรียนรูของตนตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาที่เกี่ยวกับการสอน “การฝ
การฝกประสบการณการสอนวิชาชีพ
(Professional Experience)” ที่นักศึกษาได
กษาไดรับมอบหมายหัวขอที่ตองสอน มีการซอมสอนเสมือนจริงที่มีเอกสาร
ประกอบการสอนและตองพูดหนาชั้นเรียน ซึ่งจะไดรับขอเสนอแนะจากอาจารยผูรับผิดชอบวิชา เพื่อใหนักศึกษา
นําไปปรับปรุงทั้งเอกสารและการสอนหนาชั้นกอนขึ้นสอนจริง วันสอนจริงนักศึกษาแตละคนที่ปฏิบัติการสอนจะ
ถูกให คะแนนจากอาจารยประจําแตละหอง ซึ่งจะไดรับขอเสนอแนะจากอาจารยประจําแตละหองอีกครั้งหนึ่ง
เชนเดียวกับการซอมสอนเสมือนจริง และขอเสนอแนะของเพื่อนที่ประจําอยูหองเดียวกัน (AUN.5.2-01) เพื่อให
นักศึกษานําไปปรับปรุงเอกสารสงปลายภาคและการสอนหนาชั้นในครั้งถัดไป
5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลักสูตรมีมีระบบการให ความเป นธรรมในการจั ดการเรี ย นการสอน โดยผูเรีย นสามารถรองเรียนหรื อ
สอบถามในป ญหาและประเด็นที่ผูเรียนสงสัย ซึ่งมีการระบุวิธีการดําเนินการดังกลาวไวอยางชัดเจนใน มคอ
มคอ.2
(AUN.1.2-04) หมวดที่ 7 ขอ 5 การอุทธรณของนักศึกษาโดยผูผูเรียนสามารถดําเนินการยื
การ ่นคํารอง ประเภท “การ
ขอดูคะแนน / เปดขอสอบ”ดดวยคํารองทั่วไป โดยภาควิชาไดมีตัวอยางการกรอกคํารองและสรุปการดําเนินการ
เกี่ยวกับคํารองประเภทตาง ๆ (AUN
AUN.5.5) รวมถึงการขอดูคะแนน / เปดขอสอบ ไวในแฟมเอกสารหนาภาควิชา
ตรงเคานเตอรหมายเลข 3
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สําหรับปการศึกษา 2560 มีนักศึกษายื่นคํารองขอดูคะแนนวิชา English I จํานวน 2 คน ซึ่งนักศึกษาทุกคน
ที่ไ ด ยื่ น คํา รอ งไวส ามารถตรวจสอบและติ ดตามคํา ร อ งของตนได ที่ร ะบบของคณะครุศ าสตร อุ ต สาหกรรมที่
http://eroom.fte.kmutnb.ac.th/tracking/
การประเมินตนเอง
5

การประเมินผูเรียน (Student Assessment)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5.1

AUN.5.2

AUN.5.3

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
AUN.5.1 แบบฟอรมสอบสัมภาษณ
AUN.2.2-01 มคอ. 3(1-2560)
AUN.2.2-02 มคอ. 3(2-2560)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสู ตรครุ ศาสตรอุ ตสาหกรรมบัณ ฑิต สาขาวิศ วกรรมไฟฟา (หลั กสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
AUN.2.2-01 มคอ. 3(1-2560)
AUN.2.2-02 มคอ. 3(2-2560)
AUN.5.2-01 แบบฟอรมประเมินการสอน
AUN.5.2-02 แบบสังเกตการณ ก ข ค ง
AUN.2.2-01 มคอ. 3(1-2560)
AUN.2.2-02 มคอ. 3(2-2560)
AUN.5.2-01 แบบฟอรมประเมินการสอน
AUN.5.2-02 แบบสังเกตการณ ก ข ค ง
AUN.5.3 ตารางเวลาการสอบความกาวหนาและแบบฟอรมการใหคะแนน
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AUN.5.4
AUN.5.5

AUN.5.2-01 แบบฟอรมประเมินการสอน
AUN.5.2-02 แบบสังเกตการณ ก ข ค ง
AUN.5.4 มคอ.5
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสู ตรครุ ศาสตรอุ ตสาหกรรมบัณ ฑิต สาขาวิศ วกรรมไฟฟา (หลั กสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
AUN.5.5 ตัวอยางการกรอกคํารองและสรุปการดําเนินการเกี่ยวกับคํารองประเภทตาง ๆ
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
ผลการดําเนินงาน

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research
and service
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตร เพื่อรองรับและตอบสนองความ
ตองการในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใชแผนระยะ 5 ป (AUN.6.1) ของคณะในการ
ดําเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบดวยสมรรถนะอัตรากําลัง ความ
ตองการในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กําหนด
เปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และแปลงกลยุทธไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ สุดทายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะหและสรุปผล เพื่อนําไปเปนตัวบงชี้ของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีหนวยยอยที่จัดการเรียนการสอน 3 หนวยงาน ไดแก หนวยการศึกษา หนวย
ไฟฟากําลังและควบคุม และหนวยอิเล็กทรอนิกสและสื่อสาร ซึ่งแตละหนวยจะมีหัวหนาหนวยที่ทําหนาที่ในการจัด
ตารางการเรียนการสอน และมีการประชุมเรื่องภาระงานสอนกอนเปดภาคการศึกษา โดยยึดหลักเกณฑการจั ด
ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากหนวยใดอาจารยมีภาระสอนเกินจากที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองมีการหารือกันเพื่อหาทางแกไขปญหา
เนื่องจากการคํานึงถึงภาระงานในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตร ดังนั้น จึงมี
จัดเปดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคลากรใหมเพื่อบรรจุในตําแหนงที่ทางภาควิชาและหลักสูตรยังมีไมเพียงพอตอการสอน
อยางไรก็ตาม บุคลากรสายวิชาการที่มีในปจจุบันยังไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนื่องจาก
การสอนวิชาในทุกหลักสูตรตองยึดหลักเกณฑการจัดภาระงานสอนของบุคลากรสายวิช าการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย (AUN.6.2-01) อีกทั้ง ตําแหนงที่มีการเปดรับไมมีผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ภาควิชาตองการ
สงผลใหภาควิชาตองเชิญบุคลากรที่เกษียณอายุบางทานซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัย
กําหนด และบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถตรงตามความตองการของหลักสูตรมาเปนอาจารยพิเศษที่และ
ทําการเรียนการสอนควบคูไปกับบุคลากรปจจุบันของหลักสูตร
ปการศึกษา 2560 ภาควิ ชามีบุคลากรสายวิ ชาการประจําภาควิชา 34คน และอาจารย พิเศษ 9 คน
(AUN.6.2-02) ขณะที่มีจํานวนนักศึกษาTE ชั้นปที่ 1 จํานวน 72คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 51คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 70
คน ชั้นปที่ 4 จํานวน 64คนและนักศึกษาตกคางจํานวน 44คน รวม 301 คน สําหรับ TTE มีจํานวนนักศึกษา TE
ชั้นปที่ 1 จํานวน 60คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 53คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 58คน และนักศึกษาตกคางจํานวน 9คน รวม
180 คน ดังนั้น จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร 481 คน
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ตาราง AUN.6.1 จํานวนอาจารยจําแนกตาม
แนกตามปการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอก
ปการศึกษา 2556
ประเภท
ป.เอก
ช ญ N
N
%
ศ.
1 - 1 1 100
รศ
2 - 2 2 100
ผศ.
9 - 9 6 66.67
อ.
17 1 18 8 44.44
อ.พิเศษ 11 4 15 1 6.67
รวม 40 5 45 18 40

ประเภท
ศ.
รศ
ผศ.
อ.
อ.พิเศษ
รวม

ช
1
4
11
10
6
32

ปการศึกษา 2557
ป.เอก
ญ N
N
%
- 1 1
100
- 3 3
100
- 10 6
60
4 20 7
35
5 18 3 16.67
9 52 20 38.46

ช
1
3
10
16
13
43

ปการศึกษา 2559
ป.เอก
ญ
N
N
%
1
1
100
4
4
100
11 6 54.55
5 15 7 46.67
4 10 2
20
9 41 20 48.78

ช
2
6
12
7
11
38

ปการศึกษา 2558
ป.เอก
ช ญ N
N
%
1 - 1 1
100
3 - 3 3
100
9 - 9 6 66.67
15 4 19 6 31.58
2 5 7 30 9 39 16 41.03

ปการศึกษา 2560
60
ป.เอก
ญ
N
N
%
-2
2
100
6
6
100
12 6
50
6 13 12 92.30
1 12 2
10
7 45 28 62.22

จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําปการศึกษา 2560
4%
27%

ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารยพิเศษ

13%

27%
29
29%

ตาราง AUN.6.2 สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษา
ปการศึกษา

FTES ของบุคลากรสาย
วิชาการ*

FTES ของนักศึกษา
ปริญญาตรี

สัดสวนบุคลากรสายวิชาการ
ตอ FTES ของนักศึกษา**

2555
2556
2557
2558
2559

239.84
84
294.67
67
258.67
67
318.67
67
344.00
00

362.47
368.94
287.50
327.08
418.11

1: 7.11
1: 8.69
1: 7.72
1: 7.11
1: 7.60
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หมายเหตุ

รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารยกลุม งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กองแผนงานสํานักงานอธิการบดี
*ภาระงานสอนของจํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
**ปรับคา FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนระดับปริญญาตรีแลว โดย FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี x 2 =
FTES ระดับปริญญาตรี
***การปรับคาจํานวนชั่วโมงสอนระดับสูงกวาปริญญาตรีเปนระดับปริญญาตรี ใชเกณฑมาตรฐานจานวนชั่วโมง
สอนตอสัปดาหระดับปริญญาตรี = 10 ชั่วโมงตอสัปดาห และระดับสูงกวาปริญญาตรี = 6 ชั่วโมงตอสัปดาห

ตาราง AUN.6.3 สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษา
ปการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
หมายเหตุ

FTES*

อาจารย : FTES
ผลตาง
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
รายงานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารยกลุม งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กองแผนงานสํานักงานอธิการบดี
*ปรับคา FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนระดับปริญญาตรีแลว โดย FTES ระดับสูงกวาปริญญาตรี x 2 = FTES
ระดับปริญญาตรี
ผลตาง

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
จากการที่บุคลากรสายวิชาการที่มีในปจจุบันยังไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดังที่
กลาวใน AUN.6.2 สงผลใหภาควิชามีการประกาศรับสมัครบุคลากรใหมทดแทนในตําแหนงที่วางอยูซ่งึ การประกาศ
รั บ สมั ค รดั ง กล า วสามารถพบได ที่ เ มนู ข า วสมั ค รงานทั้ ง เว็ บ ไซต ข องคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และ
มหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th ซึ่งภาควิชาครุศาสตรไฟฟาจะดําเนินการโดยใชวิธีการเลือกสรรบุคคล ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยบุคคลที่
ไดรับคัดเลือกจะตองมีคณ
ุ สมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตองมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการไดระบุ
ไว (AUN.6.3-01)
ตาราง AUN.6.4 การคงอยูของอาจารย
จํานวนอาจารย
ปการศึกษา
ทั้งหมดตนปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

38
37
37
34
30

จํานวนอาจารยลาออก/
เกษียณในระหวาง
ปการศึกษา
3
2
2
-
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จํานวนอาจารย
เขาใหมระหวาง
ปการศึกษา
2
1
3

จํานวนอาจารยทั้งหมด
ปลายปการศึกษา
37
37
34
32
33

ปการศึกษา 2560 บุคลากรสายวิชาการประจําภาควิชาทั้งสิ้น33 คน (AUN.6.2-02) เปนบุคลากรใหม 3คน
เรียงลําดับการบรรจุกอน-หลัง ไดแก
1) อ.ดร.ขนิษฐา หินออน
บรรจุเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
2) ศ.ดร.ดนัย ต.รุงเรือง
บรรจุเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
3) อ.ดร.นุชนาฏ ชุมชื่น
บรรจุเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
สํา หรับ การประเมิ นผลของบุ คลากรสายวิ ช าการที่รับ ใหม จ ะกํ า หนดให มีก ารผ า นการอบรมทางด า น
สมรรถนะของการเปนอาจารยผูสอน และมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปแรก ระยะที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ป และระยะที่ 3
การประเมิน ผลการบรรจุ เปนพนักงานประจํา ที่มีเกณฑมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยรายละเอียดขอมูลจะมีการชี้แจงใหบุคลากรสายวิชาการที่รับใหมไดรับทราบตั้งแตเริ่มตน
ปฏิบัติงาน
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังปรากฏใน AUN.6.4 ที่มีผลตอการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรสาย
วิชาการ ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตนจากหัวหนาภาควิชา และจะเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะใหผูมีอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เปนผูลง
นามในการงานใหเลื่อนตําแหนงหรือการขึ้นเงินเดือนซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ระหวางเดือน ต.ค. ถึง มี.ค. และครั้งที่ 2 ระหวางเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน ขณะที่การเลื่อนตําแหนงในบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะอยู
ในรูปแบบการขอตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ผศ. รศ. และ ศ. ตามลําดับ (AUN.6.3-02)
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในแตละครั้งดวยแบบสรุป การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งมีองคประกอบการประเมิน 3 ดาน (AUN.6.4) ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริหารของ
แตละบุคคล
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย
(M) ความมุงมั่นใหเกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเปนทีม (T) จิตสํานึกองคกร (N) และการ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง (B) และ
3) ขอตกลงการปฏิบัติงาน
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชาสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเขารวมฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ เพื่อนํามาใชเปน
ประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน การทําวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจน
พัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ตาราง AUN.6.5 ตัวอยางการเขารวมฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ (AUN.6.5)
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

ผศ.พิสุทธิ์ จันทรชัยชนะกุล

2

อ.ดร.กฤตยา ทองผาสุข

3

อ.ดร.ขนิษฐา หินออน

หัวขอ/เรื่อง

วันเวลา / สถานที่อบรม

โครงการอบรมสําหรับผูบริหาร หลักสูตร
กฎหมายปกครองและการดําเนินการทาง
วินัย รุนที่ 1

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ หองประชุมเบญจรัตน
อาคารนวมิทรราชินี มจพ.
โครงการอบรมหลักสูตร Infographic
วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ 2561
Presentation Training and Workshop ณ Infographic Thailand (บริษทั ไลค
ครั้งที่ 5
มี) ชั้น 2 อาคารไทยศรี BTS กรุงธนบุรี
อมรมหลักสูตร “ทบทวนผูประเมินฯ ระดับ วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561
ระดับหลักสูตร สําหรับผูประเมินฯ ที่ขึ้น
ณ หอง Arnoma 2&3 ชั้น 3
ทะเบียนกับ ทปอ.”
โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
โครงการเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรูด านการ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาคิดเปน เวลา 08.30 - 16.00 น.
ทําเปน
ณ หองประชุมชั้น 9
สํานักวิจัยวิทยาศาศาตรและเทคโนโลยี

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเดนในแตละป โดยใชหลักการเกณฑการคัดเลือก
และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแกผูที่
ไดรับคัดเลือกที่ไดประพฤติเปนแบบอยางที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสรางประโยชนแกมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
สมควรไดรับการยกยองสรรเสริญ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป อยางไรก็ตาม ปการศึกษา
2560ไมมีบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับรางวัลดังกลาว
สําหรับบุคลากรที่ทํางานวิจัยและมีการนําเสนอหรือตีพิมพเผยเพื่อการแพรผลงานวิจัย ทางสวนงานมีการให
การสนับสนุนการตีพิมพและเผยแพรบทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณใหแกผูเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยใชประกาศหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับ
การตี พิมพข องมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายไดที่ไดมีการกําหนดหลัก เณฑและอัตราการจายเงิ น
สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตามประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ในสวน
ของภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการสนับสนุนเปนทุนอุดหนุนเพื่อการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ตามหลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกาศของ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (AUN.6.6-03)
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการทํางานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณคาเพื่อนําไปเปนประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการนําไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอน บูรณากับการใหบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนําไปใชใหเกิดประโยชน
สู ง สุ ดตอสัง คม ปก ารศึก ษา 2560บุค ลากรสายวิ ชาการมีการตีพิม พเผยแพรผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติ แ ละ
นานาชาติ 36 บทความ (AUN.6.7)
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ตาราง AUN.6.4 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร
ประเภทการเผยแพร
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
7
26
3
3
10
8
9
5
9
27

ปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

รวม
33
6
18
14
36

จํานวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพรตอ บุคลากรสายวิชาการ
0.89
0.16
0.53
0.44
1.09

การประเมินตนเอง
6
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7










รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.6.1
AUN.6.2
AUN.6.3
AUN.6.4
AUN.6.5

AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
AUN.6.2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน
AUN.6.2-02 รายชื่อบุคลากรประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2560
AUN.6.2-02 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2560
AUN.6.3-01 ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับ 1-9
AUN.6.3-02 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
AUN.6.4 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
AUN.6.5 ตัวอยางการเขารวมฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
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AUN.6.6

AUN.6.7

AUN.6.6-01 หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน
AUN.6.6-02 หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับ การตีพิม พ
(ฉบับ 1-3)
AUN.6.6-03 หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิช าการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
AUN.6.7 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ป 2560
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
ผลการดําเนินงาน

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is
carried out to fulfil the needs for education, research and service
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟามีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งบุคลากรทุกคนของภาควิชาจะทําหนาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ใหแกทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาไดยึดหลักแผนพัฒนา
บุคลากรของทางคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (AUN.6.1) ในการดําเนินงาน ซึ่งอยูในแผนฉบับเดียวกับ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิช าการ ซึ่งแผนพัฒ นาบุคลากรมีจุดมุง หมายที่จ ะพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของ
บุคลากรโดยยึดหลักตามวิสัยทัศนของงานบุคลากรที่วา “พัฒนาคน สงเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล”
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําโดยกําหนดตามความคาดหวังดานสมรรถนะของบุคลากรที่สวนงาน
ตองการ จากนั้นกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กําหนดเปาประสงค ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และ
แปลงกลยุท ธไปสูการจัดทํา แผนปฏิบัติก ารในโครงการหรือกิจ กรรมตา ง ๆ สุดทา ยมีก ารติด ตามประเมิ น ผล
วิเคราะหและสรุปผล เพื่อนําไปเปนตัวบงชี้ของความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว
นอกจากนั้น แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับ สนุนประกอบดว ยอัตรากํา ลัง ความตองการในการอบรม/พัฒนา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคคล เชนเดียวกับแผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ
ภาควิชาจัดอัตรากําลังที่มีหนาที่แตกตางกัน เพื่อรองรับ และตอบสนองความตองการของนักศึกษาและ
บุคลากรสายวิชาการ ดังตาราง AUN.7-1และ AUN.7-2
ตาราง AUN.7-1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สายงาน

ปการศึกษา2556
ตรี
โท

บุคลากรหองปฏิบัติการ
บุคลากรสารสนเทศ
บุคลากรสายบริหารจัดการ
บุคลากรสายบริการนักศึกษา
รวม

2
1
3
6

1
1

ปการศึกษา 2557
ตรี
โท

1
1
4
6

1
1
2

ปการศึกษา 2558
ตรี
โท

2
1
3
6

1
1

ปการศึกษา 2559
ตรี
โท

1
1
4
6

1
1
2

ปการศึกษา 2560
ตรี
โท

2
1
2
5

2
1
3

ตารางAUN.7-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นางศิริรักษ เขมาภิรักษ

2

นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร

3

นางสาวกรปารมี ณ บางชาง

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
หนาที่
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท สารบรรณ, การรับเขานักศึกษาปริญญาโท
และเอก, งานหลักสูตร
นักวิชาการพัสดุ
ปริญญาโท งานพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ, เบิกจายเงินโปรเจค,
ยืม-คืน อุปกรณประกอบการเรียนการสอน
นักวิชาการศึกษา
ปริญญาโท ตารางสอน, ตารางสอบ, ออกหนังสือ
รับรองทางราชการ, และใหคําปรึกษากับ
นักศึกษา
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ที่
4

ชื่อ – นามสกุล
นางสุคนธ ศรีปุตตะรักษ

5

นายนุกูล บุญทับ

6

นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี

7

นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

8

นายสมบูณ เชื้อเพชร*

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
หนาที่
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี การเงิน, การฝกงานของนักศึกษาปริญญา
ตรี, ดูแลกองทุนอาจารยไพศาล
วิศวกรไฟฟา
ปริญญาตรี เบิกจายอุปกรณในการจัดการเรียนการ
สอนของหนวยไฟฟากําลัง
นักวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี งานแผน, โครงการตาง ๆ, กิจการ
นักศึกษา, งานประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี เบิกจายอุปกรณในการจัดการเรียนการ
สอนของหนวยอิเล็กทรอนิกส
พนักงานบริการ
ปริญญาตรี เบิกจายอุปกรณในการจัดการเรียนการ
สอนของหนวยการศึกษา

หมายเหตุ *สังกัดสํานักงานคณบดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
แตละครั้งที่ภ าควิชาครุศาสตรไฟฟาตองการรับ สมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเกาที่
ลาออกหรือ เกษี ย ณอายุ จ ะมีการกํา หนดคุณ สมบัติข องผูสมั ครและภาระงานที่ตอ งการอย างชัดเจนซึ่งจะยึ ด
หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด แลวประกาศรับสมัครงานทั้งเว็บไซตของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และ
มหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th ที่เมนูขาวสมัครงาน เมื่อไดรับบุคลากรใหมเรียบรอยแลว หัวหนาภาควิชาจะ
มี ก ารมอบหมายงานแกบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ตามภาระงานที่ไ ดป ระกาศรับ สมัค รและเกลี่ย ภาระงานตาม
ความสามารถ
 ระเบียบขอบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-01)
 ระเบียบขอบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-02)
ตัวอยางใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-03)
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ตัวอยางใบสมัครพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-04)

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวในขอ AUN.7.3 จะมีผลตอการเลื่อนตําแหนงและการขึ้นเงินเดือน
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะถูก
ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตนจากหัวหนาภาควิชา และจะเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยที่จะใหผูมีอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เปนผูลงนามในการงานใหเลื่อนตําแหนงหรือการขึ้น
เงินเดือน
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหนงจะมีการกําหนดเพื่อใหพัฒนา หรือ
ปรับปรุงผูปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานใหทํางานอยางมีประสิทธิผล โดยจัดใหมีการประเมินโดยใชหลักการและ
แบบฟอรมที่มหาวิท ยาลัยกําหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ใชแ บบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติง านของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึง่ มีองคประกอบการประเมิน 2 ดาน ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบดวย ความใฝเรียนรู (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย (M)
ความมุงมั่นใหเกิดผลสําเร็จของงาน (U) การทํางานเปนทีม (T) จิตสํานึกองคกร (N) และการพัฒนางานอยาง
ตอเนือ่ ง (B)
กรณี พ นั ก งานพิ เ ศษใช แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการของพนัก งานพิ เ ศษ ซึ่ ง มี
องคประกอบการประเมิน 3 ดาน ไดแก
1) ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
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หากผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของบุคลากรทานใดอยูในเกณฑตองปรับปรุงติดตอกันสองครั้ง และทาง
ภาควิชาไดมีการใหโอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแลว แตผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไมดีขึ้น
ทางภาควิชาอาจจะพิจารณาใหออกจากงานโดยถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลง ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ของทางคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึงการรักษาวินัย
และจรรยาบรรณของเจาหนาที่ (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และAUN.7.3-03)
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรไดใชกระบวนการของคณะที่มีการสํารวจความตองการใน
การอบรมของสายสนับสนุนวาตองการพัฒนาตนเองทางดานใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ที่หนวยงานอื่นสง
เรื่องผานทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเขา
อบรมตามโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชนในภาระหนาที่ของแตละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหนาภาควิชาพิจารณา
เห็น สมควรใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา เพื่อที่บุคลากรจะไดเพิ่มพูนความรูความสามารถและนํา
ความรูที่ไดมาพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปการศึกษา 2560 มีบุคลากรเขารับการอบรมทั้งสิ้น 5 คน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน และพนักงาน
พิเศษ 3 คน โดยแตละการอบรมจะเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับภาระงานที่ไดรับมอบหมายหรือเกี่ยวกับหนาที่ที่ตอง
ทําอยูเปนประจํา เพื่อพัฒนาความรูของตนเองและนําความรูที่ไดมาพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(AUN.7-4)
ตาราง AUN.7-4 สรุปการเขาอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางสาวศิริรักษ เขมาภิรักษ

หัวขอเรื่องที่อบรม/ประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดิจทิ ัล
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการเขียนหนังสือ
ราชการ
โครงการเสริมสรางการใหบริการอยาง
ยั่งยืน “การบริการทีเ่ ปนเลิศ”

2

นางสาวเสาวลักษณ วรรณบวร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในโลกยุคดิจทิ ัล

วันเวลา / สถานที่อบรม
วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใสรี
สอรท จ.เพชรบูรณ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ.
วันที่ 21-22 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00-17.00
น. ณ หองประชุม 216-217 อาคาร 52
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ.
วันที่ 18 ก.ค. 2561
เวลา 08.30-16.30 น.ณ หองประชุม
เบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใสรี
สอรท จ.เพชรบูรณ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ.
โครงการพัฒนารูปแบบการถายทอด
วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ณ หองประชุมชั้น 9 สํานักวิจัย
ปฏิบัติงานจากผูเกษียณอายุราชการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการบริหารจัดการดวยหลักธรรมภิบาล วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 08.30-12.00น. ณ
หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมิทรราชินี มจพ.
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พนักงานพิเศษ
3 นางสาวกรปารมี ณ บางชาง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการ
4 นางสาวธัญชนก กลิ่นเมธี เรียนการสอนในโลกยุคดิจิทลั
โครงการเสริมสรางการใหบริการอยางยั่งยืน
“การบริการทีเ่ ปนเลิศ”
5

นางสาวสุภาพร ชื่นสกุล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในโลกยุคดิจิทลั

วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใส
รีสอรท จ.เพชรบูรณ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ.
วันที่ 18 ก.ค. 2561
เวลา 08.30-16.30 น.ณ หองประชุม
เบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
วันที่ 3-4 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมภูฟาใส
รีสอรท จ.เพชรบูรณ และวันที่ 5 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
จัดโดย ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มจพ.

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลใหแกบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเดนในแตละป โดยใชหลักการ
เกณฑการคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณแกผูที่ไดรับคัดเลือกที่ไดประพฤติเปนแบบอยางที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสรางประโยชนแกมหาวิทยาลัย
และหนวยงาน สมควรไดรับการยกยองสรรเสริญ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป อยางไรก็ตาม ป
การศึกษา 2560ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับรางวัลดังกลาว

การประเมินตนเอง
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is carried out to fulfil the needs for
education, research and service
Recruitment and selection criteria for appointment,
deployment and promotion are determined and
communicated
Competences of support staff are identified and evaluated
Training and developmental needs of support staff are
identified and activities are implemented to fulfil them
Performance management including rewards and recognition is
implemented to motivate and support education, research
and service
Overall
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.7.1 AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
AUN.7-2 AUN.7.2-01 ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.7.2-02 ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ
AUN.7.2-03 ใบสมัคร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
AUN.7.2-04 ใบสมัคร (พนักงานพิเศษ)
AUN.7-3 AUN.7.3-01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7.3-02 แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.7.3-03 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.7-4 AUN.7.4 สรุปการเขาอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7-5 AUN.6.6-01 หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน
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AUN.8 คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
ผลการดําเนินงาน

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date
หลักสูตรไดการกําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะประกาศรับเขาในแตละปการศึกษา เพื่อใหกลุมงานรับเข า
ศึ กษาของมหาวิท ยาลั ยดํา เนิน การจัดทํ า ระเบีย บการรั บสมัค รนั กศึก ษาใหมแ ละประชาสัม พันธ ทางเว็ บ ไซต
http://www.admission.kmutnb.ac.th/ โดยหลักสูตรไดกําหนดจํานวนนักศึกษาไวใน มคอ. 2 หมวดที่ 3 ขอ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระยะ 5 ป (AUN.1.2-04) ผานการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอ
ในหลั ก สู ต รจาก 2 ระบบ ได แ ก การรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นดี แ ละประพฤติ ดี (AUN.8.1-01) และการสอบตรง
(AUN.8.1-02) โดยปการศึกษา 2560มีจํานวนนักศึกษาที่ประกาศรับสมัครนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี TEPower และ TE-Elec หองละ 40 คน ขณะที่ TTE-Power และ TTE-Elec หองละ 25 คน สําหรับการสอบตรงมี
จํานวนประกาศรับ TE-Power และ TE-Elec หองละ 20 คน ขณะที่ TTE-Power และ TTE-Elec หองละ 15 คน
โครงการสอบตรง ระบบถูกดําเนินการจัดสอบดวยขอสอบกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยวิชาตาง ๆ
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คณิตศาสตร
วิทยาศาตร (ฟสิกส – เคมี)
ภาษาอังกฤษ (ภษาอังกฤษเทคนิคและภาษาอังกฤษทั่วไป)
ความรูพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส (คณิตศาสตรประยุกต ฟสิกสประยุกต ทฤษฎีไฟฟา /
อิเล็กทรอนิกส เขียนแบบ)

โดยวิชาความรูพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา/อิเล็กทรอนิกสจะเปนการออกขอสอบรวมกัน 3 ภาควิชาที่มีวิชา
สอดคลองกัน ไดแก ครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา และเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
ขณะที่โครงการเรียนดีประพฤติดี ภาควิชาเปนผูออกขอสอบสําหรับการสอบขอเขียน โดยกําหนดรายวิชา
เกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟากําลังและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการกําหนดวัน เวลา ในการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ แตการสอบสัมภาษณจะ
ดําเนินการดวยอาจารยประจําภาควิชา โดยการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดมี ีเกณฑการยื่นสมัคร ดังนี้
1. เปนนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559
2. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) นับถึงภาคเรียนที่ 2/2559 ตองไมนอยกวา 2.75
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตรที่ผานมานับถึงภาคเรียนที่ 2/2559 ไมต่ํากวา 2.50
4. มีความประพฤติดี โดยใหผูอํานวยการโรงเรียน หรือวิทยาลัยเปนผูรับรอง
5. กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 แตไมนอยกวา 2.50 และไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพไมต่ํากวาในระดับภาค ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
สําหรับคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอของหลักสูตรในระบบการสอบตรงนั้นไดมีการระบุอยางชัดเจนดัง
ปรากฏใน มคอ.2 หมวดที่ 3 ขอ 2.2 คุณ สมบัติของผูเ ขา ศึกษา (AUN.1.2-04) และระเบีย บการรับ สมัครบน
เว็บไซตประชาสัมพันธขางตนซึ่งมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
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- เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ในสาขาวิ ช าไฟฟ า ไฟฟ า กํ า ลั ง
อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
- เปน ผูสํา เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิช าไฟฟา ไฟฟากํ า ลัง
อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
- เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2554
- สําหรับผูที่ไมเขาเกณฑดงั กลาวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตรของภาควิชา
แผนภูมิแสดงจํานวนการรับนักศึกษาในหลักสูตร
800
700

จํานวนผูสมัคร

600

จํานวนประกาศรับ
จํานวนผูมีสทิ ธิ์

500

จํานวนผูลงทะเบียน

400
300
200
100
0
ปการศึกษา 2556

ปการศึกษา 2557

ปการศึกษา 2558

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2560

ตาราง AUN.8-1 ขอมูลการรับเขานักศึกษาในหลักสูตร (TE + TTE = จํานวนรวม)
ปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

จํานวนผูสมัคร
350 + 371 = 721
301 + 333 = 634
254 + 318 = 572
248 + 294 = 542
159 + 239 = 398

จํานวนที่ประกาศรับ
70 + 70 = 140
100 + 70 = 170
120 + 70 = 190
120 + 50 = 170
120 + 80 = 200
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จํานวนผูมสี ิทธิเขาศึกษา
61 + 69 = 130
63 + 62 = 125
104 + 79 = 183
65 + 45 = 110
92 + 87 = 179

จํานวนที่ลงทะเบียน
58 + 66 = 124
70 + 64 = 134
86 + 72 = 158
63 + 58 = 121
84 + 69 = 153

ตาราง AUN.8-2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามชั้นปที่ศกึ ษา
ป
การศึกษา
TE
2556
2557
2558
2559
2560
TTE
2556
2557
2558
2559
2560

นักศึกษา
ป 1

ป 2

ป 3

ป 4

ตกคาง

รวม

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

58
72
86
63
84

43
68
79
56
72

47
39
67
75
50

47
39
66
72
49

81
44
36
65
72

81
43
36
63
69

97
99
43
36
62

65
92
43
35
62

5
5
19
10
9

23
6
13
12
9

288
259
251
249
277

259
248
237
238
261

66
66
69
58
69

60
58
79
55
59

44
62
57
77
53

43
62
57
61
53

51
54
75

46
54
61

-

-

1
3
22
7
7

4
3
18
7
5

162
131
148
196
204

153
123
154
177
178

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated.
หลักสูตรไดคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ 2 รูปแบบ ไดแก นักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี (AUN.8.1-01)
และการสอบคัดเลือกดวยระบบรับตรง (AUN.8.1-02) มหาวิทยาลัยจะสงผลคะแนนการสอบขอเขียนและประวัติ
ของผูสมัครศึกษาตอของหลักสูตร พรอมสรุปรายชื่อผูสอบสัมภาษณใหภาควิชารับทราบ และเขาสูกระบวนการ
สอบสัมภาษณดวยอาจารยของภาควิชา ซึ่งผูสมัครศึกษาตอจะไดรับการประเมินผลจากแบบฟอรมสําหรับการ
ประเมินการสอบสัมภาษณของภาควิชา (AUN.5.1) ซึ่งมีหัวขอในการพิจารณานักศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติในการ
เลือกเรียน การแตงกาย การแนะนําตนเอง และความสามารถพิเศษ โดยอาจารยผูทําการสัมภาษณจะเปนคนให
คะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่ระบุไวในแบบฟอรม แลวเปนผูพิจารณาขั้นตนวาสมควรใหเขาศึกษาตอหรือไม
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload.
หลักสูตรมีการติดตามความกาวหนาของผูเรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผูเรียนผานทางระบบ
สารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jspอีกทั้งมีการมอบหมาย
อาจารยประจําหองในแตละชั้นป (AUN.8.3) ใหคําแนะนําในการลงทะเบียนติดตามผลการเรียนและความกาวหนา
ของผูเรียน และการใชชีวิตของนักศึกษาประจําหอง
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability.
หลักสูตรมีการใหคําแนะนําดานการศึกษาผานทางโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมที่จัดขึ้นโดยคณะ ใน
แตละปการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาใหมมีความรู ความเขาใจในเรื่องการเตรียมความพรอมในการศึกษา อีกทั้งเปน
การปลูกฝง ใหนักศึกษามีจ ริย ธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ซึ่งชว งบายของวันที่จั ด
โครงการมีการแบงนักศึกษาตามภาควิชาเพื่อใหแตละภาควิชาไดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของหลักสูตรตัวเอง อีกทั้ง
นั กศึ กษาสามารถสอบถามเพื่อ ขอคํา แนะนํา ดานการศึก ษากับ อาจารยป ระจํา หอง อาจารยประจํา วิช า และ
เจาหนาที่ภาควิชาได อยางไรก็ตาม กอนปดภาคการศึกษาที่ 2 ภาควิชาจะมีการประชุม นักศึกษาทุกชั้นปของ
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หลักสูตรเพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน หรือแนะนําดานการศึกษา ดวยการเปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถามได
โดยนักศึกษาที่จะมีการฝกงานภาคฤดูรอน จะมีการแนะนําการปฏิบัติตัวและเอกสารตาง ๆ ที่นักศึกษาตองสง
ภาควิชา
สําหรับกิจกรรมในหลักสูตรที่สําคัญ ไดแก การจัดโครงการบริการวิชาการปรับพื้นฐานความรูเพื่อเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกปการศึกษาเนื่องจากปญหาของนักศึกษา
แรกเขาที่มาจากสายอาชีวศึกษาสวนใหญจะมีปญหาในวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาลัย (มคอ.2 หมวดที่
3 ข อ 2.3 ปญ หาของนักศึกษาแรกเขา ขอ 2.4 กลยุทธในการดํา เนินการเพื่อ การแกไขปญ หา/ขอ จํา กัดของ
นักศึกษาในขอ 2.3) ซึ่งผลที่จะไดรับของโครงการจะเกิดประโยชนตอผูเรียนโดยตรง (AUN.8.4-01)
นอกจากนั้น หลัก สูตรมี ก ารสนับ สนุ นและสง เสริมให นักศึก ษาเข า รว มการแขงขัน ดานการสอนกลุม
สาขาวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/โทรคมนาคมเพื่อเปนการพัฒนาการเรียนรูในโครงการTEACHING ACADEMY
AWARD 2018 (7th) (AUN.8.4-02) ระหวางวันที่ 28 - 31 มกราคม 2561 ซึ่งตัวแทนนักศึกษาของหลักสูตรไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2กลุมสาขาวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/โทรคมนาคมโดยคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจาก
กลุมการสอนในวิชาประสบการณวิชาชีพ 2 ซึ่งเปนรายวิชาในหลักสูตร โดยการโหวตจากอาจารยหนวยการศึกษา
ที่เปนผูสอนของหลักสูตรปนั้น ๆ ยิ่งไปกวานั้น ในแตละภาคเรียน หลักสูตรจะมีการคัดเลือกและสงนักศึกษาที่ผาน
การเรียนวิชาประสบการณวิชาชีพ 1หรือวิชาประสบการณวิชาชีพ 2ไปฝกสอนใหกับนักเรียน ณ โรงเรียนจิตรลดา
(AUN.8.4-03)
 โครงการแขงขันวิชาการTeaching academy award ครั้งที่ 7

 โครงการโรงเรียนจิตรลดา 1/2560 และ 2/2560
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สําหรับการแนะนําดานการทํางานสําหรับผูที่คาดวาสําเร็จการศึกษาจะดําเนินงานภายใตโครงการปจฉิม
นิเทศของคณะ (AUN.8.4-04) ในหัวขอที่จะชวยใหผูเขาฟงเกิดแนวคิดหรือวาประยุกตใชไดหลังสําเร็จการศึกษา
 โครงการปจฉิมนิเทศประจําปการศึกษา 2560

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being.
ภาควิชาไดจัดหองเรียน และหองประลองและปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา
ของหลักสูตรโดยคํานึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร ขณะที่หองน้ําและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแตละอาคารไดรับการดูแลให
ถูกสุขลักษณะดวยพนักงานทําความสะอาดของแตละอาคารดังผลการดําเนินการในขอ AUN.9 สิ่งอํานวยความ
สะดวกและโครงสรางพื้นฐานอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสภาวะจิตใจและการอยูรวมกันของนักศึกษาในรั้ว
มหาวิ ทยาลัย ดว ยการรวมโครงการครูไฟฟ าสัมพันธ (AUN.8.5-01) ซึ่งมี กิ จ กรรมเลนกีฬากระชับ มิตร ไดแ ก
แบดมินตัน และวอลเลยบอล โดยมีตัวแทนของนักศึกษาแตละชั้นปและอาจารยเขารวมกิจกรรม หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมในชวงบาย นักศึกษาและอาจารยจะรวมรับประทานอาหารเย็นพรอมกิจกรรมประกวดความสามารถของ
ตัวแทนนักศึกษา ซึ่งตัดสินผลดวยอาจารยที่เขาในงาน
 โครงการกิจกรรมสัมพันธ “ครูไฟฟาสัมพันธ 60”
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 โครงการจิตอาสา “คายน้ําใจสงไปถึงนอง”

โครงการจิตอาสา “คายน้ําใจสงไปถึงนอง” (AUN.8.5-02) สงเสริมสภาวะจิตใจใหนักศึกษามีจิตอาสาที่ดี
และไดทํากิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนรวมกัน สงเสริมการทํางานเปนทีมและการแกปญหาในสถานที่จริง ระหวางวันที่
26 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
สํา หรับ มหาวิ ท ยาลั ย ไดใ ห ค วามสํ าคัญ ในความเป นอยู ที่ดีข องนัก ศึ ก ษาดว ยการดูแ ลสุ ขอนามั ย ของ
นักศึกษาดวยการบริการตรวจสุขภาพประจําปฟรีใหแกนักศึกษาที่แจงความจํานง ตลอดจนมีหองพยาบาลเพื่อทํา
การรักษาและจายยาเบื้องตน และมีแพทยเวรเขาตรวจในแตละวัน ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลั ย
สามารถตรวจสอบแพทยเวรเขาตรวจไดที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html และการทําประกัน
อุบัติเหตุใหแกนักศึกษาทุกชั้นป โดยคุมครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บ และเสียชีวิต อานรายละเอียด
ไดที่ www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
 ศูนยบริการสุขภาพ มจพ.
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การประเมินตนเอง
8

คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)

8.1

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

8.2
8.3
8.4
8.5

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.8.1

AUN.8.2

AUN.8.3
AUN.8.4

AUN.8.5

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
AUN.8.1-01 โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี
AUN.8.1-02 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม โครงการรับตรง (สอบขอเขียน) ปการศึกษา 2560
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
AUN.5.1 แบบฟอรมสอบสัมภาษณ
AUN.8.1-01 โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี
AUN.8.1-02 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม โครงการรับตรง (สอบขอเขียน) ปการศึกษา 2560
AUN.8.3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2560
AUN.8.4-01 โครงการปรับพื้นฐานความรูเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ป
การศึกษา 2560
AUN.8.4-02 โครงการแขงขันวิชาการTeaching academy award ครั้งที่ 7
AUN.8.4-03 โครงการโรงเรียนจิตรลดา 1/2560 และ 2/2560
AUN.8.4-04 โครงการปจฉิมนิเทศประจําปการศึกษา 2559
AUN.8.5-01 โครงการครูไฟฟาสัมพันธ 2560
AUN.8.5-02 โครงการจิตอาสา “คายน้ําใจสงไปถึงนอง”
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AUN.9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities
Facilities and Infrastructure)
Infrastructure
ผลการดําเนินงาน

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture
lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
ภาควิชาไดจัดหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและ
การทําวิจัยไดแก โปรเจคเตอร ลําโพงและไมโครโฟนไวเรี
เรียบรอยแลวรายละเอียดหองตาง ๆ ดังนี้
อาคาร 52มีมีหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการ และหองสําหรับนักศึกษาทํทําโครงงานรวม 11 หองดังนี้
หองเรียน
- ชั้น 4 หอง 417
- ชั้น 5 หอง 501, 502
502, 503, 508
หองประลองและปฏิบัติการ และหองสําหรับนักศึกษาทําโครงงาน
- ชั้น 4 หอง 401-402
402 หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
หอง407 หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
หอง 408 หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส และ
และหองทําโครงงาน
หอง 416 หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส และหองทําโครงงาน
- ชั้น 5 หอง 507 หองปฏิบัติกาารคอมพิวเตอร
อาคาร 44มีมีหองเรียน หองประลองและปฏิบัติการ
ารและหองสําหรับนักศึกษาทําโครงงานรวม 16หอง ดังนี้
- ชั้น 4 หอง 402 หองสโตรหนวยอิเล็กทรอนิกส
หอง 403 หอง Electrical Measurement Laboratory
หอง 404 หอง Feedback Control System Engineering Laboratory
Laborator
- ชั้น 5 หอง 501 หองงทําโครงงาน
หอง Automation
หองฝฝกปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟาซึ่งโถงใหญบริเวณชั้น5 อยูต ิดหองสโตรหนวยไฟฟากําลัง
หอง 504หหอง CNC
หอง 505หหอง PCB
หอง 506 หองงปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบ PCB
หอง 503, 507
507, 508 หองเรียนและหองปฏิบัติการ
หอง 509 หองสโตรหนวยไฟฟากําลัง
- ชั้น 6 หอง 601 หองโครงงาน
หอง 603 หองเรียนและหองปฏิบัติการ
หอง 611 Electrical Machine Laboratory
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อยางไรก็ตาม นักศึกษาที่ตองการใชหองตาง ๆ ขางตน เพื่อทํางานสงอาจารยที่ไมใชคาบเรียนที่เกี่ยวของ
สามารถติดตอเจาหนาที่ประจําชั้นหรืออาจารยไดอีกทั้งนักศึกษาสามารถเขียนใบยืมโปรเจคเตอร ลําโพงและ
ไมโครโฟนไดที่ภาควิชาในกรณีตองการใชงานในหองที่ไมมีอุปกรณดังกลาวหรือไปใชนอกสถานที่ ณ หองสํานักงาน
ภาควิชาเคานเตอร 1
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางที่นักศึกษาของหลักสูตรสามารถไปคนควาหนังสือ ตํารา และวารสาร ซึ่ง
หอสมุดกลางมีการสั่งซื้อหนังสือใหม ๆ เขาทุกปตามคําขอของนักศึกษาและอาจารยในมหาวิทยาลัยนอกจากนั้น
นักศึกษาสามารถใชงานหองโสตทัศนูปกรณ และใชงานหองรวมเพื่อการติวหรือทํางานเปนกลุมดวยการจองหอง
ออนไลนไดผานทางเว็บไซตของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th เวลาเปดทําการของหอสมุดกลาง
ไดแก
- ภาคการศึกษาปกติวันจันทร-วันศุกรเวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร เวลา 09.00-18.00 น.
- ภาคฤดูรอนวันจันทร-วันศุกรเวลา 08.00-16.00 น.
นอกจากนั้น เว็บไซตของหอสมุดกลางมีฐานขอมูลที่เปนแหลงคนควาใหนักศึกษาสืบคนและดาวนโหลด
เอกสารตาง ๆ ไดจาก เมนู Online Database ฐานขอมูล อาทิเชน Elsevier e-Books Collection, ACM
Digital Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เปนตน และเมนู สืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC ซึ่งจะเขา
เว็ บ ไซต http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่อสืบ คนเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพ นธ รายงานการวิจัย ของ
อาจารย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education
and research
อาคาร 52 มีหองประลองและปฏิบัติการ และหองสําหรับนักศึกษาทําโครงงานรวม 6 หองดังนี้
- ชั้น 4 หอง 401-402 หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
หอง407 หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
หอง 408 หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส และหองทําโครงงาน
หอง 416 หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส และหองทําโครงงาน
- ชั้น 5 หอง 507 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
อาคาร 44 มีหองประลองและปฏิบัติการและหองสําหรับนักศึกษาทําโครงงานรวม 14หอง ดังนี้
- ชั้น 4 หอง 403 หอง Electrical Measurement Laboratory
หอง 404 หอง Feedback Control System Engineering Laboratory
- ชั้น 5 หอง 501 หองทําโครงงาน
หอง Automation
หองฝกปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟาซึ่งโถงใหญบริเวณชั้น5 อยูต ดิ หองสโตรหนวยไฟฟากําลัง
หอง 504หอง CNC
หอง 505หอง PCB
หอง 506 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบ PCB
หอง 503, 507, 508 หองเรียนและหองปฏิบัติการ
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- ชั้น 6 หอง 601 หองโครงงาน
หอง 603 หองเรียนและหองปฏิบัติการ
หอง 611 Electrical Machine Laboratory

ภาควิชาไดงบประมาณปรับปรุงหองปฏิบัติการในรอบป
ในรอบปการศึกษาถัดไป ณ ตึก 44 หอง 403, 404 ใหมี
ความทันสมัยมากขึ้น โดยตัวอยางเครื
เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรตางๆ ที่มีในหองประลองและ
ประลองและปฏิบัติการ แสดง
ดังตารางที่ 9-1
ตารางที่ 9-1 ตัวอยางเครื่องมือ อุปกกรณ และเครื่องจักรตางๆ ที่มีในหองประลองและปฏิ
ปฏิบัติการ
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
เครื่องรีดฟลม GMP รุน PHOTONEX@235DIGITAL
เครื่องแกะสลัก Robotech รุน RCN 6090 พรอมตัวควบคุม
ดิจิตอลมัลลติติมิเตอร รุน CD 800A
R-DECADE
DECADE EXTECH INSTRUMENTS - 380400
เครื่อง INVERTER ยี่หอ SIEMENS รุน 6SE6440-2UD17-5AA1
SIEMENS INVERTER MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380
380-480V
เครื่องกัดลายวงจรพิมพ (ROTARY JET PROCESSOR)
เครื่องจายไฟกระแสตรงแบบอนาล็อก รุน GPR-303
เครื่องกําเนิดสัญญาณไฟฟา ยี่หอ MCP รุน SG1003
เครื่องกํกําเนิดสัญญาณแบบ 2 ชอง ยี่หอ RIGOL รุน DG1022
เครื่องจายไฟฟากระแสตรง ยี่หอ MCP รุน M10-TP3005H
แหลงจายไฟฟากระแสตรง #APS1
กลองคาความจุแบบปรับคาได ยี่หอ EXTECHรุน 380405
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยี่หอ RIGOL รุน DS1052E
ดิจิตอลออสซิลโลสโคปความถี่100MHz ยี่หอ RIGOL รุน DS2102A
เครื่องกําเนิดสัญญาณฟงชั่นเจนเนอเรเตอร ยี่หอ RIGOL รุน DG1022
ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรพรอมซอฟตแวร รุน780379-02
ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรรุน780381-02
บอรดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร รุน779378-01
779378
บอรดทดลองพลังงานทดแทน รุน781360-01
บอรดทอลองเรื่องตัวตรวจจับรุน781032-01
เครื่องสแกนสามมิติ
เครื่องพิมพสามมิติ รายละเอียด : รุน FF Creator Pro
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จํานวน
1
1
10
8
1
1
1
10
32
10
4
10
15
34
25
25
1
1
1
1
1
1
1

ปการศึกษา 2560 ภาควิชาไดมีการจัดซื้อครุภัณฑ “ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเวลา” เพื่อใชในวิชา
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics Laboratory)ซึ่งประกอบดวย
- DS1104 PPC 603e / 250 MHz Controller Board
- CLP 1104 Connector / LED Panel
- CLP Control Deveplopment Software Package
- Microtec C Cross Computer with USB Dongle
- Computer PC, CPU Core i7, RAM 8 GB, HDD 1 TB, Monitor 21.5”

สําหรับวัสดุจะมีการจัดสรรใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานครบถวนตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอนใน
วิช าที่เกี่ยวของอยูเสมอ เพื่อใหมีความทันสมัยและเพียงพอตอการใชงานของนักศึกษาในการเรียนและการทํา
โครงงาน
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
ภาควิชาไดติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายเพิ่มเติมใหครอบคลุมทุกชั้นทั้ง 2 อาคารที่มีการจัดการเรียนการสอน
ใหแกนักศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา ผาน Wireless network connectionชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ดวยการ
ติดตั้ง Wireless Access Point เพิ่มเติม 14 จุด ขณะที่มหาวิทยาลัยไดพัฒนาความสามารถในการเขาถึง
อินเตอรเน็ตไรสายดวยการติดตั้งใหครอบคลุมทุกสวนของมหาวิทยาลัยผาน Wireless network connection ชื่อ
@KMUTNB-WIFI ซึ่งนักศึกษาสามารถเขาใชงานดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานที่มหาวิทยาลัยแจงไวตั้งแตเขาศึกษา
น อ ก จ า ก นี้ ห ลั ก สู ต ร มี เ ว็ บ ไ ซ ต e-learning
ที่ ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู ไ ด แ ก
http: / / te. kmutnb. ac. th/ wbi/ ,http: / / www.edu. kmutnb. ac. th/ telearning/ login/index. php แ ล ะ
http://te.bopp.go.th/edu/
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะและภาควิชาไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ภาควิชามีแผนในการปรับปรุงหองประลองและหองปฏิบัติการที่ตึก 44 หอง 403 ใหมีความทันสมัยเพื่อสงเสริม
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และกระตุนการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตร สําหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยไดมีบริการตรวจ
สุขภาพประจําปฟรีใหแกนักศึกษาที่แจงความจํานง ตลอดจนมีหองพยาบาลเพื่อทําการรักษาและจายยาเบื้องตน
และมีแพทยเวรเขาตรวจในแตละวัน ซึ่งสามารถดูขอมูลไดที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html และ
มหาวิ ทยาลัยไดทําประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาทุกชั้นป ซึ่งคุมครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็ บและ
เสี ยชี วิ ตสามารถดู ข อ มู ล ไดที่ www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx สําหรับห องน้ําและบริ เวณที่
จัดการเรียนการสอนในแตละอาคารไดรับการดูแลใหถูกสุขลักษณะดวยพนักงานทําความสะอาดของแตละอาคาร
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร44 อาทิเชน กลองวงจรปด บันไดฉุกเฉิน ระบบแจงไฟไหม
ระบบสปริงเกอร และถังดับเพลิงเปนตน ขณะที่อาคาร 52 มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาทิเชนตูเก็บสาย
ดับเพลิงพรอมอุปกรณชุด (Fire hose Rack) กลองวงจรปด และบันไดขึ้นลง 3 ดานที่สามารถใชเปนทางฉุกเฉินได
เปนตน นอกจากนั้น อาคารของคณะไดถูกออกแบบใหมีทางลาดบริเวณทางขึ้นดานหนาอาคาร 44 และทางขึ้น
ดานขางของอาคาร 52 บริเวณศาลยีราฟ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมีความตองการพิเศษในการเขาถึงสวน
ตาง ๆ ของคณะ
การประเมินตนเอง
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

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

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

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

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

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

access for people with special needs are defined and
implemented

Overall
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AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ ((Quality Enhancement)
ผลการดําเนินงาน

10.1 Stakeholders’needs
needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลักสูตรไดรับขอมูลความตองการ ตลอดจนขอมูลปอนกลับจาก
จากศิศิษยเกาที่ตองการใหสําเร็จการศึกษาแลว
สามารถขอใบประกอบวิชาครูของครุสภาได (AUN.10.1-01) จึงมีการปรับปรุงให
งใหรายวิชาในหลักสูตรสามารถนําไป
เทียบโอนความรู9 สาระของครุสภา เพื่อใหหลักสูตรสะทอนการเปน “ครูชางไฟฟา” ตามอัตลักษณของภาควิชา
และสอดคลองกับคณะที่ตองการผลิตครูชาง จึงสงผลใหหลักสูตรสามารถสรางบัณฑิตที่เปนครูที่สามารถถายทอด
และเขาใจทางดานวิศวกรรมไฟฟ
ฟฟาเพื่อสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการได ดังนั้น ความตองการและ
ขอมูลปอนกลับที่สําคัญจึงตองมาจากผูมีสวนไดสวนเสียในภาคอุตสาหกรรม ครุสภา และศิษยเกาควบคูกัน โดย
ตัวแทนวิพากษหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลั
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
พ 2555)
(AUN.1.1-05) ไดแก
1) ดร.อรามศรี อาภาดุล
ผูแทนจากสภาวิชาชีพ
2) นายอรุณ บุญยะผลานันท ผูแทนจากภาคอุตสาหกรรม
3) นายชัยยุทธ ลอมเมตตา
ผูแทนจากภาคอุตสาหกรรม
อยา งไรก็ตาม คุรุส ภาไดมีการปรับ เปลี่ยนการเทียบโอนความรู จึงสงผลให บัณฑิต 2-3 ปที่ผานมาไม
สามารถดําเนินการเรื่องนี้ได ภาควิชาจึงไดจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ
การศึกษา (หลักสูตร 5 ป)(หลั
หลักสูตรใหม พพ.ศ. 2561) เพื่อใหตอบรับกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียใน
ลักษณะ 1 ใบปริญญา 2 ใบประกอบวิชาชีพขึ้น

ภาพที่ 10.11 ขอสรุปแนวทางในการแกปญหาการอุดมศึกษาบางสวน
ที่มา: http://plan.crru.ac.th/web_planning
web_planning/download_plan/plan_infor_univ/008
008.pdf
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ขณะที่หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ไดมีการปรับปรุงตามกรอบระยะเวลา 5 ป หลักสูตรมีการปรับโครงสรางใหมีการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ
ได แก โครงการปกติ และสหกิจ ศึกษา ซึ่งภาควิชาไดเ ล็งเห็นความสําคัญในการเปลี่ย นแปลงใหสอดคล องกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเปนมหาวิทยาลัย 4.0 ตามวาระของชาติ ทั้งทางดานตอยอดอุตสาหกรรม หรือ
S-cuve และการเตรียมความพรอมของนักศึกษาเขาสูระบบการทํางาน หลังจากนั้น ภาควิชาจะมีการประชุม
รวมกันของอาจารยและเจาหนาที่ในการระดมสมองกําหนดทิศทางการดําเนินงานจากขอมูลปอนกลับและความ
ตองการทุกภาคสวน
โดยขอสรุปแนวทางในการแกปญหาการอุดมศึกษาบางสวนดังภาพที่ 10.1 จะเห็นไดวาหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560 มีความสอดรับ อีกทั้งความสําเร็จที่เกิดขึ้นของหลักสูตรในความรว มมือกับ CPN (AUN.10.1-02)
จํานวน 1 ตอนเรียนในสวนของ TTE ซึ่งเปนกลุมเทียบโอนผูสําเร็จการศึกษา ปวส. ในปการศึกษา 2558 ทําใหมี
ตองจัดการเรียนการสอนในลักษณะ WiL (Work-integrated Learning) ภายใตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สงผลใหมเี ปดรับสมัครรุนที่ 2 จํานวน 1 ตอนเรียน เพื่อเขาศึกษาตอภาคการศึกษาที่ 1/2561
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไดรับความอนุเคราะหจ ากผูมีสวนไดสว นเสียเปนผูวิพากษหลั กสูตร
(AUN.1.1-06) ไดแก
1) รองศาสตราจารย ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน
อาจารยประจําบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยปทุมวัน
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ ผูอํานวยการดานพัฒนากําลังคนสะเต็ม สวทน.
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล จินะวงศ
หัวหนาภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ภาควิชามีขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดทุก ๆ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยการเปดรับฟงความคิดเห็นจากอาจารย ผูเรียน ผูมีสวนได
สวนเสียดังกลาวใน AUN 10.1 มาเปนขอมูลตั้งตนในการกําหนดสมรรถนะที่ตองการ ทักษะความรูของผลการ
เรียนรูที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาของหลักสูตรเปน
บัณฑิตที่มีความรู ทักษะ และเจตคติตามที่ผลการเรียนรูที่คาดหวัง แลวจัดทําหลักสูตรปรับปรุง (ฉบับราง) ให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาจากนั้นจะมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร สภาวิชาการมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ตามลําดับ
เมื่อหลักสูตรไดรับอนุมัติและมีการดําเนินการแลว ภาควิชาจะมีการกํากับการดําเนินงานของหลักสูตรให
เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (AUN.1.2-04) และ
มคอ. 7 หมวดที่ 6 ขอ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (AUN.10.3) ใหผูเรียน
ประเมิ น การสอนแตล ะรายวิ ชา (AUN.10.6) ให บัณ ฑิตประเมิน การจัด การศึก ษา (AUN.11.5-04) ตลอดจน
นายจางไดประเมินความพึงพอใจ (AUN.11.5-01) ซึ่งทุกขอมูลจะชวยสะทอนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรวา
เปนอยางไร แลวสามารถรวบรวมไวใชในการปรับปรุงหลักสูตรใหดีขึ้นตอไป
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10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลัก สูตรมีการกํา หนดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไวใน
เอกสารหลักสูตร มคอ.2 (AUN.1.2-04) และมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวอยางตอเนื่อง
ทุกปก ารศึกษา ซึ่งผูส อนจะมีการระบุวิธีก ารเรีย นการสอนและการวัดและประเมิน ผลการเรีย นรูในเอกสาร
มคอ.3 (AUN.2.2) และหลักจากสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการ
เรียนรูในเอกสาร มคอ. 5 (AUN.5.4) หลังจากนั้น หลักสูตรจะมีการจัดทําเอกสาร มคอ. 7 (AUN.10.3) เพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบปการศึกษา โดยมีการทวนสอบและการประเมินหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนแตละภาคการศึกษา ในหมวดที่ 7 ขอ 1 การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน ในหมวดที่ 7 ขอ 2
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน ในหมวดที่ 8 ขอ 1 ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และ
ความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ขอ 2 การ
นําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 9 ขอ 1 ความกาวหนาของการดําเนินงานตาม
แผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา ในหมวดที่ 9 ขอ 2 ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร และในหมวดที่ 9 ขอ 3
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษาถัดไป ซึ่งผลที่ไดจะนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการศึกษาใน
ปตอไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน สามารถพบไดใน 3 ลักษณะใหญ ไดแก
1) สอดแทรกที่เกี่ยวของกับผลงานวิจัย ไดแก แนวคิด ปจจัยนําเขา หรือกระบวนการในการทําวิจัย ซึ่ง
ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดกับวิชา โครงงานพิเศษ (Special Project)
2) ยกตั ว อยา งหรือ แลกเปลี่ย นความรู เพื่ อเป นการเพิ่ มความรูใ หกั บ นั กศึ กษา เชน วิช า การจั ด การ
โครงงาน (Project Management)
3) มีสวนรว มในการทําวิจัยที่ผูสอนเป นหัวหนาโครงการวิจั ย เชน โครงการวิจัย Talent Mobility
(AUN.10.4) เรื่อง “การตรวจสอบและระบุตําแหนงของอารคในระบบไฟฟา 220 โวลต” ซึ่งนักศึกษาที่รวมในทีม
วิจัยไดมีการนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาเปนหัวขอในการทําโครงงานพิเศษ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งสิ้น 2 คน เปนหัวขอ
โครงงานพิเศษได1 เรื่อง หั วขอเรื่องชื่อ ระบุตําแหนงของการอารคโดยใชสายอากาศแบบลูป ในระบบไฟฟา
กระแสสลับ 220 V
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ปการศึกษา 2560คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอกระบวนการใหบริการของสวนงาน (AUN.10.5) นักศึกษาทุกหลักสูตรของภาควิชาครุศาสตรไฟฟาจํานวน 129
คน โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของคณะฯ ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คือ 3.62 SD 0.885 แสดงวา
ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมาก ซึ่งดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูประกอบดวย
1) หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูมีความเหมาะสม เพียงพอ
ทันสมัย (คาเฉลี่ย 3.83 SD 0.971)
2) มีเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ตบริการตามภาควิชาอยางเพียงพอ และทันสมัย (คาเฉลี่ย 3.52
SD 1.127)
3) มีการจัดสรรงบประมาณในการทําโครงงาน หรืองานวิจัย (คาเฉลี่ย 3.51 SD 1.072)
4) ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษามีความคลองตัว รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.52 SD 1.090)
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5) หนังสือ/ตํารา/วารสาร
วารสาร/สืสื่อสิ่งพิมพ แหลงขอมูลคนควาของหองสมุดมหาวิทยาลัยมีจํานวนเพียงพอ
ทันสมัย เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 3.70 SD 1.018)
อยางไรก็ตาม แบบสอบถามนี้ยังครอบคลุมดานสิ่งอํา นวยความสะดวกอื่น ๆ ที่สงเสริม คุณภาพชีวิต
นักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.70SD 0.84
846) ดานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.82SD
0.775) และดานกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (ค
( าเฉลี่ย 3.75SD 0.833)
ซึ่งคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกดาน คือ 3.72SD 0.830 แสดงวาความพึ
ามพึงพอใจของนักศึกษาอยูใน
ระดับมาก
ผลการปรับปรุงในปการศึกษา 2560 ไดแก
1) อุป กรณ/ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ารสนเทศประจํา หองเรีย น อาคาร 52 ไดมีก ารติด ตั้ง ถาวรในแต ล ะ
ห อ งเรี ย น ดํ า เนิ น การโดยคณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม จากเดิ ม ที่ นั ก ศึ ก ษาต อ งทํ า เรื่ อ งเบิ ก
โปรเจคเตอร ไมคและลําโพง เพื่อใชในการเรียนการสอนแตละหองทีที่สํานักงานภาควิชา เคานเตอร 1
2) จัดซื้อครุภัณฑ “ออกแบบระบบควบคุ
ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเวลา
เวลา” เพื่อใชในวิชาปฏิ
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
(Power
Power Electronics Laboratory
Laboratory)ดังรายละเอียดในขอ AUN.9.3
10.6 The stakeholder’ss feedback mechanisms are sy
systematic
stematic and subjected to evaluation
and enhancement
ภาควิชารับฟงผลการปอนกลับขอมูลจาก
จากผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม ไดแก
− นักศึกษาปจ จุบัน : จากการสํา รวจความพึ งพอใจของนักศึก ษาในการใหบ ริการสิ่งสนับ สนุน และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู (AUN.10.5) การประเมินการจัดการเรี
ารเรียนและกระบวนการสอนในแตละ
รายวิชา (AUN.10.6)
− ศิษยเกา : การสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต (AUN
AUN.10.1-01)
− คณาจารย : จากการสัมมนาภาควิชาฯ การประชุมภาควิชา
− ผูใชบัณฑิต : จากการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต (AUN.11.55-01)
− สถานประกอบการ : จากการสอบถามผูควบคุมการฝกงานนักศึกษา ชั้นปที่ 3 TE และชั้นปที่ 2 TTE
ในภาคฤดูรอน (AUN.11
11.5-02)
ผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูมีสว นไดสวนเสียจะถูก นํา มาสรุป เปนประเด็น เพื่อ หารื อแนว
ทางการดําเนินการในการประชุมหรือการสัมมนาภาควิชา
โดยผลการปอนกลับ ที่ไดรรัับ จาก
จากนักศึกษาปจ จุบันและศิษ ยเกา เสมอมา คือ การปรับ ปรุงหลักสูตรให
สามารถเทียบสาระเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูไดดังตัวอยางงขขอเสนอแนะดานหลักสูตรจากการสํ
ร
ารวจความพึง
พอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต (AUN.10.1-01)

ปจ จุบันภาควิชาไดดํา เนินการจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบั
ศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟา และ
การศึก ษา (หลักสูตร 5 ป) (หลั
หลักสูตรใหม พพ.ศ. 2561) เพื่อตอบสนองขอมูล ปอนกลับ ดังกลา ว ซึ่งจะเป ดรับ
นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2562
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การประเมินตนเอง
10

การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7










รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.10.1 AUN.1.1-05 สรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแกไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
AUN.1.1-06 สรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแกไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
AUN.10.1-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา2559
AUN.10.1-02 โครงการนํารองการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work-Integrated Learning: WiL)
AUN.10.2 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
AUN.10.3 มคอ.7
AUN.10.1-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา2559
AUN.10.6 ผลการประเมินการเรียนการสอน 2/2560
AUN.11.5-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2559
AUN.10.3 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
AUN.1.1-02 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.4 มคอ.5
AUN.10.3 มคอ.7
AUN.10.4 AUN.10.4 โครงการวิจัย Talent Mobility
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AUN.10.5 AUN.10.5 สรุ ป ผลประเมิ นความพึ งพอใจของนั กศึ ก ษาที่ มี ต อ กระบวนการให บ ริ การของส ว นงาน
ประจําปการศึกษา 2560
AUN.10.6 AUN.10.1-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา2559
AUN.10.5 สรุป ผลประเมิน ความพึ ง พอใจของนั ก ศึก ษาที่ มี ต อกระบวนการให บ ริ ก ารของส ว นงาน
ประจําปการศึกษา 2560
AUN.10.6 ผลการประเมินการเรียนการสอน 2/2560
AUN.11.5-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2559
AUN.11.5-02 สรุปผลการประเมินจากผูประกอบการของนักศึกษาในการฝกงานภาคฤดูรอน

ห น า | 63

AUN.11 ผลผลิต (Output)
ผลการดําเนินงาน

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ. 7 (AUN.10.3) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ซึ่งมีการติดตามอัตรา
การสอบผานและการลาออกกลางคัน ในหมวดที่ 2 ขอ 4 จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรในแตละป ขอ 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษาและขอ 6 ปจจัย/
สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
ปการศึกษา 2560นักศึกษาที่พนสภาพลาออก หรือตกออก ในปการศึกษานี้พบวามีแนวโนมสูงขึ้น โดย
จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับเปนตามรายชื่อที่ทะเบียนของมหาวิทยาลัยสงมา ซึ่งสวนใหญไดสละสิทธิ์ตั้งแต
เปดป การศึก ษาจึ งสง ผลใหจํ านวนนักศึกษาที่พนสภาพในชั้นป ที่ 1 มีจํ านวนมากผิดปกติ ขอมูล สรุป จํ านวน
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และออกกลางคันของหลักสูตรยอนหลัง 5 ป แสดงดังตาราง AUN.11-1
ตาราง AUN.11-1 การสําเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร (TE)
จํานวนนักศึกษาที่จบ
ภายในระยะเวลา*
ปการศึกษา
< 4 ป
4 ป
> 4 ป
2556
58
75
2557
70
69
2558
86
57
2559
63
21
22
2560
84
20**
1**
*ขอมูล ณ ปการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่รายงาน
**ขอมูล ณ ภาคการศึกษา 2/2560
จํานวน
รับในรุน

ป 1
2
2
1
2
23

จํานวนนักศึกษาที่พนสภาพ
ลาออก หรือตกออก ในชั้นปที่
ป 2
ป 3
ป 4 เปนตนไป
1
2
1
1
4
2
1
2
3
5
2

การสําเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร (TTE)
จํานวนนักศึกษาที่จบ
ภายในระยะเวลา*
ปการศึกษา
< 3 ป
3 ป
> 3 ป
2556
66
87
18
2557
64
42
2558
72
20
2559
58
37
4
2560
69
10**
*ขอมูล ณ ปการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่รายงาน
**ขอมูล ณ ภาคการศึกษา 2/2560
จํานวน
รับในรุน
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ป 1
3
26

จํานวนนักศึกษาที่พนสภาพ
ลาออก หรือตกออก ในชั้นปที่
ป 2
ป 3
ป 4 เปนตนไป
1
1
1
3
16
-

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ. 7 (AUN.10.3) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ซึ่งนอกเหนือจาก
ติดตามอัตราการสอบผานและการลาออกกลางคัน ดังที่กลาวถึงแลวในขอ AUN.11.1 แลว ใน มคอ. 7 ยังมีการ
ติดตามอัตราระยะเวลาเฉลี่ยของการสําเร็จการศึกษา ซึ่งสามารถพิจารณาขอมูลไดในหมวดที่ 2 ขอ 3 รายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
จากตาราง AUN.11-1 ในปการศึกษา 2560พบวา นักศึกษาสวนใหญของหลักสูตรสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว โดยนักศึกษาใชระยะเวลา 4 ป สําหรับ TE คิดเปน รอยละ 27.78 สําหรับ TTE ใช
ระยะเวลา 3 ป คิดเปน รอยละ 12.66 ซึ่งแนวโนม TE ในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่ TTE มีจํานวนลดลงเล็กนอย
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
กองแผนงาน มจพ. ไดติดตามภาวะการหางานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา เปนประจําทุกปในชวง
รับพระราชทานปริญญาบัตรโดยปการศึกษา 2559ไดติดตามผลบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 9 เดือน แลวจัดทํา
เปนรายงานใหทุกหลักสูตรสามารถดาวนโหลดไปใชประโยชนไดที่สวนของผลงานกลุมงานสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนา http://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/index?dep_id=5&port_type_id=1
ปการศึกษา 2559จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 87 คน ไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร85 คน
กรอกแบบสํารวจ84 คน แบงเปน TE 39 คน มีงานทํา 35 คน ไมมีงานทํา 2 คน และศึกษาตอ 2 คนขณะที่ TTE
45 คน มีงานทํา 42 คน ไมมีงานทํา 2 คน และศึกษาตอ 1 คน (AUN.11.3)
ตาราง AUN.11-2 การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา หลังสําเร็จการศึกษา 9 เดือน
จํานวน

มีงานทํา

ปการศึกษา

ผูสําเร็จ
การศึกษา

2555
2556
2557

117
162

ผูกรอก
แบบ
สํารวจ
114
161

2558

111
77

111
76

100
61

2559

87

84

77

มีงานทําและศึกษาตอ

ไมมีงานทํา

ศึกษาตอ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

91
139

79.82
86.34
90.09
80.26
91.66

4
3

3.51
1.86
1.80
6.57
0

14
10

12.28
6.21
5.41
7.89
4.76

5
9

4.39
5.59
2.70
5.26
3.57

2
5

0

6
6

4

3
4

3

โดยขอมูลรายงานภาวะการไดง านทําไดมีการสอบถามหัวขอตาง ๆ ไดแก สถานที่ทํางานในปจ จุบั น
(แบงแยกตามภูมิภาค) ประเภทของหนวยงาน ประเภทงานที่ทํา การใชเวลาในการหางานทํา ความพอใจและ
สาเหตุที่ไมพอใจในงานที่ทํา ระดับการนําความรูม าประยุกตใชกับงานที่ทํา ปญหาการหางานทําที่เกิดขึ้นหลัง
สําเร็จการศึกษา (ของผูที่ยังไมไดทํางาน) เงินเดือนที่ไดรับ วุฒิการศึกษาที่ใชทํางาน ความสอดคลองของอาชีพกับ
สาขาวิชา แหลงขอมูลการหางานทํา ปจจัยที่นายจางเลือกบัณฑิตเขาทํางาน ความรูความสามารถพิเศษที่มีสวน
ชวยใหไดทํางาน ขอเสนอแนะการเพิ่มรายวิชาหรือความรูที่เอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพ สาขาวิชาและ
ประเภทสถาบันที่ศึกษาตอ และเหตุผลที่ศกึ ษาตอ
ประเด็นที่นาสนใจ คือ ระดับการนําความรูมาประยุกตใชกับงานที่ทําของผูตอบแบบสํารวจที่มีงานทํา
77 คน พบวา มากที่สุด รอยละ37.66 มาก รอยละ46.75 และปานกลาง รอยละ14.29 โดยสวนใหญอาชีพที่
ทํางานสอดคลองกับสาขาวิชา 65 คน คิดเปน รอยละ 84.42 นอกจากนั้น ความสามารถพิเศษที่มีสวนชวยใหได
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ทํางาน คือ ดานการใชคอมพิวเตอร รอยละ 40.25 ดานอื่น ๆ (ไมมีการระบุไวในรายงาน) รอยละ 27.27 ดานกีฬา
รอยละ 15.58 ดานกิจกรรมสันทนาการ รอยละ 9.09 และดานภาษาตางประเทศ รอยละ 7.79
ขอเสนอแนะการเพิ่มรายวิชาหรือความรูที่เอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพ พบวา ผูสําเร็จการศึกษา
สวนใหญตองการฝกปฏิบัติจริงมากที่สุด รองลงมา ไดแก ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร เทคนิคการวิจัย การใชงาน
อินเทอรเน็ต ภาษาจีน/ภาษาในอาเซียน และบัญชี ตามลําดับ
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
นักศึกษาชั้นปที่ 4 TE และชั้นปที่ 3 TTE ตองทําโครงงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขในการที่จะสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรดวยการลงเรียนวิชาโครงงานพิเศษ 1 และ 2โดยปการศึกษา 2560มีโครงงานพิเศษของ
นักศึกษา ทั้งสิ้น 67โครงการ แบงประเภทของโครงงานพิเศษไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก โครงงานพิเศษทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา และโครงงานพิเศษทางดานการศึกษา (AUN.11.4)
ตาราง AUN.11-3ประเภทของโครงงานพิเศษ จําแนกตามประเภทนักศึกษา (หนวย : โครงการ)
TE
TTE
รวม

ปการศึกษา 2559
วิศวกรรมไฟฟา การศึกษา
20
4
24
10
44
14

รวม
24
34
58

ปการศึกษา 2560
วิศวกรรมไฟฟา การศึกษา
25
7
24
11
49
18

รวม
32
35
67

นอกจากนั้ น นั ก ศึก ษาของหลั ก สู ต รได ร ว มทํ า วิ จั ย กั บ อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช าในโครงการ Talent
Mobility จํานวน 1 โครงการ ไดแกเรื่อง “การตรวจสอบและระบุตําแหนงของอารคในระบบไฟฟา 220 โวลต”
(AUN.10.4) ซึ่งนักศึกษาที่รวมในทีมวิจัยไดมีการนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาเปนหัวขอในการทําโครงงานพิเศษ
ซึ่งมีนักศึกษาทั้งสิ้น 2 คน เปนหัวขอโครงงานพิเศษได1 เรื่อง หัวขอเรื่องชื่อ ระบุตําแหนงของการอารคโดยใช
สายอากาศแบบลูปในระบบไฟฟากระแสสลับ 220โวลต
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
การติดตามความพึงพอใจนายจางตอบัณฑิ ต มจพ. ไดถูก จัดทําเปนรายงานใหดาวนโ หลดเพื่อ การใช
ประโยชนที่ http://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/index?dep_id=5&port_type_id=3 โดยกอง
แผนงาน มจพ. สวนของผลงานจากกลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปการศึก ษา 2558 การติดตามความพึงพอใจนายจา งตอบัณ ฑิต มจพ. (AUN.11.5-01) โดยนายจ า ง
บัณฑิตเปนสวนหนึ่งของผูมีสวนไดสวนเสียของแตละหลักสูตรที่มีการสอบถามจากทั้งหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
และเอกชน ประกอบดวยหัวขอ
1) ระดับความพึงพอใจนายจางตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ดาน (ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ดา นทั กษะการวิเ คราะหเ ชิง ตัว เลข การสื่อ สาร และการใชเ ทคโนโลยี) จํ า แนกในมิติ ระดั บ
การศึกษา หนวยงาน นายจาง และกลุมสาขาวิชา
2) ระดับความพึงพอใจนายจางตอบัณฑิตตามอัตลักษณ มจพ. (บัณฑิตที่คิดเปน และบัณฑิตที่ทํา
เปน) จําแนกในมิติระดับการศึกษา และหนวยงานนายจาง
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3) ขอเสนอแนะที่มีตอมหาวิทยาลัย หลักสูตร และบัณฑิต
โดยมีขอเสนอแนะเพียง 1 เรื่อง จากหนวยงานเอกชน คือ “ควรเสริมใหบัณฑิตมีทักษะดานภาษาอังกฤษ
โดยอาจเปน วิช าบังคับที่เนนการฟงและพูดเปนหลัก ใหใดใชจริงจึงจะจําและทําไดโ ดยกอ นไดใบ Transcript
จะตองไปสอบ TOEIC หรือ TOEFL มากอน และมีเกณฑวาคะแนนเทาไรจึงจะผาน/ไมผาน” ซึ่งขอเสนอแนะนี้
เปนแนวความคิดที่ดีที่มหาวิทยาลัยควรสงเสริมตอไป
ตาราง AUN.11-4 ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ป
การศึกษา
2555
2556
2557
2558

คุณธรรม

ความรู

คุณลักษณะของบัณฑิต
ปญญา
ความสัมพันธ

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

4.28
4.25
4.26
4.28

0.450
0.378
0.600
0.491

4.15
4.09
4.03
4.17

0.506
0.401
0.471
0.529

4.08
4.01
3.99
3.98

0.476
0.649
0.605
0.528

4.18
4.14
4.12
4.22

0.602
0.462
0.497
0.426

วิเคราะห

X

SD

4.12 0.384
3.86 0.472
3.99 0.545
3.97 0.493

รวม

X
4.17
4.09
4.10
4.12

SD

N

0.450 1,058
0.379 1,087
0.436 695
0.435 1,085

นอกจากนั้น หลักสูตรมีวิชา 020213033 การฝกงานพื้นฐานไฟฟา(Basic ElectricalTraining) จํานวน
240 ชั่วโมงที่นักศึกษา TE ชั้นปที่ 3 และ TTE ชั้นปที่ 2 ออกไปฝกงานในภาคฤดูรอนของแตละปการศึกษา ซึ่ง
แตละหนวยงาน/ผูประกอบการที่นักศึกษาไปฝกงานถือวาเปนหนึ่งในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร โดย
ปการศึกษา 2560 มีหนวยงาน/ผูประกอบการทั้งสิ้น 68 แหง (AUN.11.5-02) โดยผูประกอบการจะแสดงความ
คิดเห็ นในดานตา ง ๆ (AUN.11.5-03) ซึ่งคะแนนในภาพรวมอยูระหวา ง 2.25 – 3.00 จากคะแนนเต็ม 3.00
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับหลักสูตร คือ ระยะเวลาในการฝกนอย ขณะที่เกี่ยวกับตัวนักศึกษา คือ การตรงตอเวลา
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยไดสอบถามบัณฑิตซึ่งถือเปนศิษยเกาของหลักสูตรเกี่ยวกับความพึงพอใจการ
จัดการศึกษา (AUN.10.1-01) ซึ่งถูกจัดทําเปนรายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
บัณฑิตดาวนโหลดไดที่ http://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/index?dep_id=5&port_type_id=3
กองแผนงาน มจพ. สวนของผลงานจากกลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา โดยสอบถามบัณฑิตใน 3 ดาน ไดแก
ดานหลักสูตร ดานการสอน และดานการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/ปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ
ความพึงพอใจดานหลักสูตร 7 ดาน ไดแก ดานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดานรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับ/วิชาเฉพาะ ดานรายวิชาในหมวดวิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี ดานเนื้อหาวิช าภาคทฤษฎีดานเนื้อหาวิชาใน
หลั กสูตรสามารถนําไปปฏิบัติงานไดดา นหลักสูตรตรงกับ ความตอ งการของผูเรีย น และดานหลักสูตรมี ความ
สอดคลองและตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
ความพึง พอใจดานการสอน9 ดาน ไดแกดานความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิช าที่สอนดานความ
รับผิดชอบตอการสอนและเตรียมการสอนดานการพัฒนาวิธีการสอนดานการเพิ่มประสบการณใหกับผูเรียนดาน
การแนะนําตําราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยดานสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่
ทันสมัย ดานการมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเพียงพอทั้งภายในและภายนอกหองเรียนดานทัศนคติของ
นักศึกษาตออาจารยผูสอนและดานเกณฑการประเมินผล
ความพึงพอใจดานการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/ปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ 7 ดาน ไดแก ดานหัวขอ
ตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดานขั้นตอนการพิจารณาโครงการมีความเหมาะสม ดานขั้นตอนดําเนินการ
สอบมีความเหมาะสม ดานอาจารยที่ปรึกษาติดตามผลอยางตอเนื่อง ดานอาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหคําปรึกษา
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อยางเพียงพอ ดานอาจารยที่ปรึกษามีความรูความชํานาญในหัวขอที่ทํา และดานนักศึกษามีเวลาในการทําใหแลว
เสร็จ
ตาราง AUN.11-5 สรุป ความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ย วกับ การจัดการศึกษา ดา นหลักสูตร การสอน การทํา
วิทยานิพนธ/สารนิพนธปญหาพิเศษ/ปริญญานิพนธ (Project) ปการศึกษา 2559
ปการศึกษา
2558

นักศึกษา
TE
TTE
TE
TTE

2559

N
56
20
39
45

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
หลักสูตร
การสอน
ปริญญานิพนธ
SD
SD
SD
X
X
X
3.84
0.649
3.89
0.607
4.29
0.481
4.29
0.663
4.26
0.631
4.38
0.515
3.78
0.541
3.87
0.500
4.18
0.565
3.93
0.783
4.12
0.575
4.37
0.484

รวม

X
4.00
4.31
3.94
4.14

SD
0.509
0.583
0.431
0.525

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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AUN.11.4 สรุปหัวขอโครงงานพิเศษของนักศึกษาTEและ TTE
AUN.11.5 AUN.10.1-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา 2559
AUN.11.5-01รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต มจพ. ปการศึกษา 2559
AUN.11.5-02 สรุปผลการประเมินจากผูประกอบการของนักศึกษาในการฝกงานภาคฤดูรอน
AUN.11.5-03 แบบฟอรมแสดงความคิดเห็นสถานประกอบการตอนเด็กไปฝกงาน
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