สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี
ที่ใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 2558

ปีการศึกษา
2562

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ได้
ประเมินคุณภำพของหลักสูตรตำมแนวทำงคุณภำพ 2 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำนซึ่งเป็นกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และ
องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 เกณฑ์
สรุปผลกำรประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จำนวนอำจำรย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อำจำรย์ 2 ใน 5 คนมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรปฏิบัติกำร
คุณสมบัติของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจำ
คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี)
กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด*
สรุปผลการประเมิน

ผลการดาเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน









*หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 โดยปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกทีเ่ ปิดรับนักศึกษำ

กำรด ำเนิ น กำรตำมองค์ ป ระกอบที่ 1 กำรก ำกั บ มำตรฐำนซึ่ งเป็ น กำรดำเนิ น กำรตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำน
หลักสูตร ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ดำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์กำรประเมินครบทุกข้อตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับ
ปริญญำตรี
สรุปผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
() ผ่ำน
( ) ไม่ผ่ำน
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
คะแนน
1 2 3 4 5 6 7

เกณฑ์
AUN.1 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รำยละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
AUN.4 วิธีกำรเรียนและกำรสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 กำรประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภำพผู้เรียนและกำรสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพื้นฐำน (Facilities and
Infrastructure)
AUN.10 กำรพัฒนำคุณภำพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)*
ภาพรวม
*ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกทีเ่ ปิดรับนักศึกษำ จึงไม่สำมำรถประเมินได้ครบทั้งเกณฑ์
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหำร
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
ส่วนที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
AUN.1 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รำยละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
AUN.4 วิธีกำรเรียนและกำรสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 กำรประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภำพผู้เรียนและกำรสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพื้นฐำน (Facilities and Infrastructure)
AUN.10 กำรพัฒนำคุณภำพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)

ห น้ ำ | ค

หน้า
ก
ค
1
8
10
11
19
25
27
29
34
42
48
54
62
67

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภำษำไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ
ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering and Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภำษำไทย)
ชื่อย่อ (ภำษำไทย)
ชื่อเต็ม (ภำษำอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภำษำอังกฤษ)

: วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ)
: วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ)
: Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Education)
: B.Eng. (Electrical Engineering and Education)

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
- ได้พิจำรณำกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรประจำส่วนงำนวิชำกำร คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2560
- ได้พิจำรณำกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำหลักสูตรระดับปริญญำบัณฑิต
ในกำรประชุมครั้งที่16/2560 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
- ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 และ
ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และ
ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2561
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจำกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ
ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ
ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
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4. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

1. นำยมีชัย โลหะกำร

รองศำสตรำจำรย์

ระดับการศึกษา
ปริญญำเอก

2. นำยกิตติศักดิ์ แพบัว

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก

3. นำยนริศร แสงคะนอง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำโท

4. นำยสิริชัย จันทร์นิ่ม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก

5. นำยณิชมน พูนน้อย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำโท

6. นำยพิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำโท

คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนำคม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนำคม)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนำกำรสอน
เทคนิคศึกษำ)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

หมำยเหตุ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 1-3
ลำดับที่ 4-6

ประธำนผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อำจำรย์ประจำแขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม
อำจำรย์ประจำแขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำกำลังและระบบควบคุม

5. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมเป็นส่วนงำนวิชำกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
เดิมมีฐำนะเป็ น แผนกวิช ำหนึ่ ง สั งกัดวิท ยำลั ยเทคนิคพระนครเหนื อ (ไทย-เยอรมัน ) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512
ภำยใต้ชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมำเมื่อวิทยำลัยเทคนิคพระนครเหนือ
ได้ยกฐำนะขึ้นเป็น สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ วิทยำเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในปี
พ.ศ. 2514 และโอนมำสังกัดทบวงมหำวิทยำลัย ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ยกฐำนะเป็นส่วนงำนระดับคณะ โดยใช้
ชื่อว่ำ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและวิทยำศำสตร์ ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2512–2517 เป็นช่วงระยะเวลำที่คณะครุ
ศำสตร์อุตสำหกรรมได้รับกำรก่อตั้งขึ้น โดยควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกรัฐบำลประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมัน เพื่อผลิตครูช่ำงในระดับปริญญำตรีใน 2 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำเครื่องกล และสำขำวิชำไฟฟ้ำ โครงกำร
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้เน้นทำงด้ำนกำรสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ผู้เชี่ยวชำญ
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ตลอดจนทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม และกำรดูงำน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษำรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2512 ซึ่งเป็น
หลั กสู ตร ค.อ.บ. แห่ งแรกในประเทศไทย และต่อมำในระหว่ำงปี พ.ศ. 2518-2522 รัฐ บำลเยอรมันได้ขยำย
โครงกำรควำมช่วยเหลือแก่คณะเพิ่มขึ้น ด้วยกำรช่วยเหลือในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และ
กำรเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญำโท สำขำวิชำเครื่องกล และสำขำวิชำไฟฟ้ำ อีกด้วย
ปัจจุบันคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็นส่วนของสำนักงำนคณบดี
ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และหน่วยงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนจำนวน 6 ภำควิชำ ได้แก่
ภำควิชำครุศำสตร์เครื่องกล ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ ภำควิชำครุศำสตร์โยธำ ภำควิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ ภำควิชำ
ครุศำสตร์เทคโนโลยี และภำควิชำบริหำรเทคนิคศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรต่ำง ๆ นั้น คณะ
ได้เปิดสอนหลักสูตรต่ำงๆ ทั้งระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และยังได้
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และโรงเรียนจิตรลดำ (สำยวิชำชีพ) อีกด้วย
ปรัชญา : คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ยึดถือปรัชญำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดไว้ คือ "พัฒนำคน พัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี"
ปณิธาน : มุ่งผลิ ตบั ณ ฑิ ตให้ เป็ น ผู้ที่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี เพื่อกำรสอน กำรถ่ำยทอด กำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ กำรสร้ำงและพัฒนำเทคโนโลยีได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทำได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่ง
พัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อรับใช้สังคม
วิสัยทัศน์ :เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่ำง ควบคู่ จรรยำบรรณ สร้ำงสรรค์งำนวิจัย ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีมุ่งสู่สำกล
พันธกิจ: คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จะผลิ ตบัณ ฑิตที่มีคุณ ภำพ มีคุณ ธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับ
ปริญญำบัณฑิตและบัณฑิตศึกษำ ด้ำนครุศำสตร์อุตสำหกรรมตำมควำมต้องกำรของสังคม เพื่อ
พัฒนำกำรศึกษำและเศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินกำรวิจัย พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อประยุกต์ใช้ใน
กำรอำชีวะและเทคนิคศึกษำและอุตสำหกรรม ให้บริกำรวิชำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เหมำะสมกับ
ภำครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติ
วัตถุประสงค์ :
1. ผลิ ต ครู ช่ ำงอุ ต สำหกรรมทั้ งในระดั บ ปริ ญ ญำบั ณ ฑิ ต และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำในสำขำวิช ำทำง
วิศวกรรม และเทคโนโลยี อุตสำหกรรม ให้ เป็ นผู้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและ
ปฏิบัติกำรที่มีควำมพร้อมทำง ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิตนั กเทคโนโลยีทำงด้ำนเทคนิคศึกษำ นักวิจัย นักกำรศึกษำและผู้ บริหำรอำชีวศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ ให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ และกำรบริหำรกำรศึกษำ
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และธุรกิจอุตสำหกรรม ให้เป็นผู้นำในด้ำนควำมคิด กำรค้นคว้ำและวิจัย
3. วิจั ยเกี่ยวกั บเทคโนโลยี ทำงด้ำนกำรศึกษำ เทคโนโลยีทำงด้ำนวิศวกรรม และงำนธุรกิจด้ำนช่ำง
อุตสำหกรรม ทั้งงำนวิจัยพื้นฐำนและวิจัยประยุกต์
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4. บริ กำรทำงวิ ช ำกำรด้ ำนวิ ช ำประยุ ก ต์ ต่ ำงๆ ได้ แก่ กำรพั ฒ นำหลั กสู ตร กำรบริห ำรกำรศึ ก ษำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และช่ำงอุตสำหกรรมให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในมหำวิทยำลัย
และให้แก่ชุมชนตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำงๆที่มุ่งเน้น
กำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษำให้เป็นพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ำยทอดเป็น
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งกำรผลิตครูช่ำงสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สำหรับภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ ได้ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ที่เรียกว่ำ แผนกวิธีไฟฟ้ำ ต่อมำในปี พ.ศ.
2514 มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญ ญัติ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ จึงได้สั งกัดในคณะครุ
ศำสตร์อุตสำหกรรม และด้วยควำมช่วยเหลือจำกประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมัน ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำจึง
เป็นภำควิชำแรกของประเทศไทยที่ให้ปริญญำครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เพื่อผลิตครู
ช่ำงที่เน้นกำรสอนทำงทฤษฎีที่เรียกว่ำ ครูทฤษฎีไฟฟ้ำ (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปัจจุบันนี้
ปรัชญา : พัฒนำคน พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ปณิธาน : มุ่งมั่นที่จะผลิตบั ณฑิตให้ มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็น
ผู้สอน เป็นนักพัฒนำและสร้ำงสรรค์เทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นภำควิชำที่มีควำมเข้มแข็งในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงสำขำไฟฟ้ำ เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญำบัณฑิตและบัณฑิตศึกษำ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำขำวิชำไฟฟ้ำ ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและสถำน
ประกอบกำร เพื่อพัฒนำกำรศึกษำและอุตสำหกรรมให้บริกำรวิชำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เหมำะสม
ตำมควำมต้องกำรของภำครัฐและเอกชนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชำติ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน :
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสำขำไฟฟ้ำ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะและเจตคติที่ดีสำมำรถออกไปประกอบ
อำชีพครู วิศวกร และนักฝึกอบรมได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสำขำไฟฟ้ำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
3. เพื่ อ ผลิ ต นั ก วิ ช ำกำรสำขำไฟฟ้ ำให้ เป็ น นั ก วิ จั ย พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ใหม่ ในด้ ำนอำชี ว ศึ กษำและ
วิศวกรรม
4. เพื่อเป็นแหล่งควำมรู้ชั้นนำ สำมำรถให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนในภำครัฐและเอกชน
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อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ำยทอดเป็น
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งกำรผลิตครูช่ำงไฟฟ้ำ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม
6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มี ค วำมมุ่ ง มั่ น ผลิ ต วิ ศ วกรไฟฟ้ ำ ผู้ เชี่ ย วชำญวิ ช ำชี พ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ ำ และกำรศึ ก ษำ พั ฒ นำ
อุตสำหกรรมไทยให้เข้มแข็ง
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ำ และกำรศึ ก ษำ เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น วิ ศ วกรไฟฟ้ ำ ที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรวิ เครำะห์ ออกแบบทำงวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ำ และบริ ห ำรจั ด กำรงำนด้ ำ นไฟฟ้ ำ ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี รวมทั้งมีทักษะในกำรสอนงำน
หรือถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อผู้อื่นได้อย่ำงมืออำชีพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรวำงแผน วิเครำะห์ ออกแบบและ
บริหำรจัดกำรงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีทักษะในกำรฝึกอบรมและกำรสอนทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ ทั้ง
ทำงทฤษฎี และปฏิบัติ ที่สำมำรถสอนในสถำนศึกษำได้
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีพื้นฐำน ส่งเสริมกำรทำวิจัยด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของควำมเป็นไทย คำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก
1.4 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบ
ระบบกำรศึกษำแบบทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำปกติ และ 1 ภำค
กำรศึกษำภำคฤดูร้อน มีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ กำรคิดหน่วยกิต คิดตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษำธิกำร สำหรับระเบียบอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตร 5 ปี
ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพ
ห น้ ำ | 5

วิชาเอก
- แขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำกำลังและระบบควบคุม
- แขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม
ภาษาที่ใช้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใช้ภำษำไทย สำหรับเอกสำรและตำรำเรียนในวิชำของหลักสูตรมีทั้งที่
เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) วิชำบังคับ
22 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชำภำษำ
12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชำพลศึกษำ
1 หน่วยกิต
2) วิชำเลือกในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
8 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชำแกน
65 หน่วยกิต
ก. วิชำด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 21 หน่วยกิต
ข. วิชำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
44 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชำชีพ
38 หน่วยกิต
ก. แขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำกำลังและระบบควบคุม
- วิชำบังคับ
25 หน่วยกิต
- วิชำเลือก
13 หน่วยกิต
ข. แขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม
- วิชำบังคับ
25 หน่วยกิต
- วิชำเลือก
13 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชำกำรศึกษำ
46 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30 หน่วยกิต

149 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

1.5 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) วิศวกรไฟฟ้ำในหน่วยงำนของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นต้น
2) วิศวกรไฟฟ้ำในหน่วยงำนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงำนไฟฟ้ำกำลัง สื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์
3) บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำในสถำนศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน
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4)
5)
6)
7)

วิศวกรไฟฟ้ำผู้ให้กำรฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรธุรกิจอุตสำหกรรม
ผู้ช่วยนักวิจัยด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ
นักวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ
ผู้ประกอบกำรด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
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ส่วนที่ 2 การกากับมาตรฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – นามสกุล

ระดับ
การศึกษา

1. นำยมีชัย โลหะกำร

รองศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก

2. นำยกิตติศักดิ์ แพบัว

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก

3. นำยนริศร แสงคะนอง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำโท

4. นำยสิริชัย จันทร์นิ่ม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก

5. นำยณิชมน พูนน้อย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำโท

6. นำยพิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำโท

คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนำคม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนำคม)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนำกำรสอน
เทคนิคศึกษำ)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

หมำยเหตุ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 1-3
ลำดับที่ 4-6

ประธำนผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อำจำรย์ประจำแขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม
อำจำรย์ประจำแขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำกำลังและระบบควบคุม
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ใบประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม เลขที่

ภฟส. 7613

ภฟส. 7567

ภฟก. 18485

เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อำจำรย์ 2 ใน 5 คนมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรปฏิบัติกำร
คุณสมบัติของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจำ
คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี)
กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด*
สรุปผลการประเมิน

ผลการดาเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน









*หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 โดยปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกทีเ่ ปิดรับนักศึกษำ

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี 3 ใน 6 คนมีใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมีใบประกอบงำน
ไฟฟ้ำสื่อสำร (ภฟส.= ภำคีวิศวกรไฟฟ้ำ งำนไฟฟ้ำสื่อสำร) จำนวน 2 คน และงำนไฟฟ้ำกำลัง (ภฟก. = ภำคีวิศวกร
ไฟฟ้ำ งำนไฟฟ้ำกำลัง) จำนวน 1 คน
สรุปผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
() ผ่ำน
( ) ไม่ผ่ำน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561
เกณฑกำรประเมิน 1,
2, 3, 4

เกณฑกำรประเมิน 5
เกณฑกำรประเมิน 6

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและ
กำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.6.7 ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2562
I2-01 กำรขอรับรองหลักสูตรและสถำบันกำรศึกษำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2561)
AUN.6.2-02 รำยชื่อบุคลำกรสำยวิชำกำร ปกำรศึกษำ 2562
I2-02 ขบวนวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2562
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและ
กำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
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ส่วนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
กำรประเมินคุณ ภำพหลักสูตรองค์ประกอบที่ 2กำรพัฒ นำคุณ ภำพหลัก สูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลั ก สู ตร เป็ น กำรประเมิน ผลกำรบริ ห ำรหลั ก สู ต รและกำรจัด กำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดั บ
หลักสูตร มีเกณฑ์กำรประเมิน จำนวน11 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีระดับกำรประเมิน 7 ระดับตำมรำยละเอียดต่อไปนี้
คะแนน
คาอธิบาย
Absolutely Inadequate
1
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans,
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
2
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate
where improvement is necessary. There is little document or evidence available.
Performance of the QA practice shows little or poor results.
In adequate but Minor Improvement Will Make it Adequate
3
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA
practice shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
4
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has
been fulfil implemented. Performance of the QA practice shows consistent results
as expected.
Better than Adequate
5
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support
that it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows
good results and positive improvement trend.
Example of Best Practices
6
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices
in the field. Evidences support that it has been effectively implemented.
Performance of the QA practice shows very good results and positive improvement
tread.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
7
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and
outstanding improvement trends.
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AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ผลการดาเนินงาน

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำเป็นไปตำม ปรัชญาของหลักสูตร คือ มีความมุ่งมั่นผลิต
วิศวกรไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งทิศ
ทำงกำรพัฒนำผู้เรียนในหลักวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561) (AUN.1.1-01) นี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม คือ
วิสัยทัศน์ของคณะ : เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่ำง ควบคู่จรรยำบรรณ สร้ำงสรรค์งำนวิจัย
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สำกล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำและอุตสำหกรรม
2. วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและเทคโนโลยี
3. ให้บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกำรให้คำปรึกษำ กำรทดสอบ กำรสำรวจ รวมทั้งกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำไทย
อัตลักษณ์ของคณะ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ำยทอดเป็น
เอกลักษณ์ของภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ คือ ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม จึง
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรไฟฟ้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ ออกแบบทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ และ
บริหำรจัดกำรงำนด้ำนไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่ำงดี รวมทั้งมีทักษะในกำรสอนงำน หรือถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อผู้อื่นได้อย่ำงมืออำชีพ
ภำควิช ำได้ ก ำหนดมำตรฐำนผลกำรเรีย นรู้ (Learning Outcomes) ยึ ด โครงสร้ำงหลั กสู ต รตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี (2558)1 ประกอบด้วย หมวดวิชำศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะ และหมวดวิชำ
เลื อ กเสรี สอดคล้ อ งกั บ กรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ (2552)2 ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้
สถำบั น อุด มศึกษำใช้เป็ น แนวทำงในกำรพั ฒ นำหรือปรับ ปรุงหลั กสู ต ร กำรจัด กำรเรีย นกำรสอน และพั ฒ นำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ให้สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ และเพื่อประโยชน์ต่อกำรรับรองมำตรฐำนคุณวุฒิใน
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.2558. (13 พฤศจิกำยน 2558). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอน
พิเศษ 295 ง. หน้ำ 2-11.
2 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552. (31 สิงหำคม 2552). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126
ตอนพิเศษ 125 ง. หน้ำ 17-19.
1
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กำรระดับอุดมศึกษำ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ และกำรศึกษำ (5 ปี) (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) มุ่งเน้นผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) วิเครำะห์โดยอำศัย
ควำมต้องกำรและข้อมูล ป้ อนกลั บ จำกผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสี ย ทั้งจำกตัวแทนวิพำกษ์ห ลั กสู ตร ศิษย์เก่ำ นักศึกษำ
ปัจจุบัน ผู้ประกอบกำร และนโยบำยจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ดังกล่ำวในรำยละเอียดข้อ AUN.10.1
ตาราง AUN.1.1-01 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
กำรศึกษำ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ที่

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes)

1
2

มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพกับกลุ่มคนที่หลำกหลำย
มีคุณธรรม จรรยำบรรณ และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำที่ตอ้ งคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและจัดกำรระบบงำน ตลอดจนมีทักษะกำร
ทำงำนร่วมกันในฐำนะสมำชิกหรือผู้นำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีควำมสำมำรถในกำรระบุปัญหำสร้ำงควำมเชื่อมโยงของปัญหำทำง
วิศวกรรม โดยกำรประยุกต์ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์
มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ออกแบบ และใช้ควำมรู้ทำงด้ำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำเพื่อวิชำชีพได้
มีควำมสำมำรถปฏิบัติงำนโดยใช้หลักกำรทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำงำนในสำขำวิชำชีพได้
มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
กำรศึกษำ เพื่อแก้ปัญหำในสถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำตลอดจน
สำมำรถเรียนรู้และค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง
มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อกำรสอน และจัดกำรเรียนรู้ด้ำน
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ได้
มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดและฝึกอบรมควำมรูด้ ้ำนไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมตำมควำมต้องกำร
ของสังคม

3
4

5
6
7

8
9
10

ผลกำร
ผลกำรเรียนรู้ทักษะ
เรียนรู้ทั่วไป
เฉพำะทำง
(Generic (Subject Specific
Outcomes)
Outcomes)














เพื่อให้คุณภำพของบัณฑิตเป็นไปตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ตำมที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนด
ไว้ ครอบคลุ ม มำตรฐำนอย่ ำ งน้ อ ย 5 ด้ ำ น (ประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เรื่ อ ง กรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
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ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552, 2552)3 สอดคล้องกับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิต
ที่ พึ งประสงค์ ข องภำควิช ำครุ ศ ำสตร์ ไฟฟ้ ำ ตำมประกำศกระทรวงศึ กษำธิก ำร เรื่อ ง มำตรฐำนคุณ วุฒิ ระดั บ
ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ พ.ศ.2553 (2553)4 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ (หลักสูตรห้ำปี) (2554)5 (AUN.1.1-02, AUN.1.1-03)
ตาราง AUN.1.1-02 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง กับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

มาตรฐานผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีควำมเข้ ำใจและรู้สึก ซำบซึ้งในวัฒ นธรรม
ไทย ตระหนักในคุณค่ำของระบบคุณ ธรรม
จริ ย ธรรม เสี ย สละ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จิ ต
สำธำรณะ เสริม สร้ำ งกำรพั ฒ นำที่ ยั่งยืน มี
ควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมเข้ำใจ
ผู้อื่น เข้ำใจโลก และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
2. มีระเบี ย บวินั ย ตรงต่อ เวลำ รับ ผิด ชอบต่ อ
ตนเองและสั ง คม เคำรพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
3. มี ควำมสำมำรถจั ดกำรและคิ ดแก้ ปั ญ หำทำง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยำบรรณวิ ชำชีพครูเชิ ง
สัมพัทธ์ มีภำวะควำมเป็นผู้นำและผู้ตำม สำมำรถ
ท ำงำนเป็ นหมู่ คณะ สำมำรถแก้ ไขข้ อขั ดแย้ ง
ตำมล ำดั บควำมส ำคั ญ เคำรพสิ ทธิ และรั บฟั ง
ควำมคิ ดเห็ นของผู้ อื่ น รวมทั้ งเคำรพใน คุณค่ ำ
และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ โดยใช้ดุลยพินิจ
ทำงค่ำนิ ยม ควำมรู้สึกของผู้อื่ น และประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม
4. มี ค วำมสำมำรถวิ เครำะห์ แ ละประเมิ น ผล

ELO1
(G)
TQF
1.1, 3.1,
3.2, 3.5,
4.1, 5.3,
5.4

ELO2
(G)
TQF
1.1, 1.2,
1.4, 1.5,
2.2, 3.4,
3.5

ELO3
(G)
TQF
1.3, 2.3,
3.1, 3.2,
3.3, 4.2,
4.3, 4.4,
5.4

ELO4
(S)
TQF 2.12.4 3.3,
3.4, 4.2,
5.1, 5.2,
5.5

ELO5
(S)
TQF
1.4
2.1, 2.2,
3.1 – 3.3
4.3, 5.1,
5.2, 5.5

ELO6
(S)
TQF
1.4, 2.2,
2.4, 3.1,
3.2, 4.4,
4.5, 5.2,
5.5





ELO7
(S)
TQF
1.5, 2.2,
2.3, 2.4,
3.3, 3.5,
4.2, 4.5,
5.2-5.4

ELO8
(S)
TQF
2.2, 2.4,
3.2, 3.3,
4.3, 4.4,
4.5, 5.1,
5.3,6.1,
6.2,6.3

ELO9
(S)
TQF
2.3, 2.5,
3.4, 3.5,
4.1, 4.3,
5.1, 5.3,
5.4

ELO10
(S)
TQF
1.4, 2.2,
2.3, 2.4,
3.2, 3.4,
4.4, 4.5,
5.2, 5.3,
5.5











ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552. (31 สิงหำคม 2552). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126
ตอนพิเศษ 125 ง. หน้ำ 17-19.
4 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ พ.ศ.2553. (1 พฤศจิกำยน 2553). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 127 ตอนพิเศษ 126 ง. หน้ำ 27
5 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ (หลักสูตรห้ำปี) . (3 มิถุนำยน 2554).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 128 ตอนพิเศษ 62 ง. หน้ำ 12
3
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

ELO1
(G)
TQF
1.1, 3.1,
3.2, 3.5,
4.1, 5.3,
5.4

กระทบจำกกำรใช้ควำมรู้ทำงวิชำชีพครูและ
วิ ศ วกรรมต่ อ บุ คคล องค์ ก รสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ และ
มีควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้ประกอบวิชำชีพ
รวมถึงเข้ำใจถึงบริบ ททำงสังคมของวิชำชีพ
ครูแ ละวิ ศ วกรรมในแต่ ล ะสำขำตั้ งแต่ อ ดี ต
จนถึงปัจจุบัน
2. ด้านความรู้
1. มีควำมรอบรู้ในด้ำนควำมรู้ทั่วไป และควำม
เข้ำใจทำงคณิตศำสตร์พื้นฐำน วิทยำศำสตร์
พื้นฐำน วิศวกรรมพื้นฐำน และเศรษฐศำสตร์
เพื่ อ ก ำรป ระ ยุ ก ต์ ใช้ กั บ งำน ท ำ งด้ ำ น
วิศวกรรมศำสตร์ที่เกี่ยวข้อ ง และกำรสร้ำ ง
นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี
2. มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรที่
สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหำ
ของสำขำวิ ช ำเฉพำะด้ ำ นทำงวิ ศ วกรรม
วิชำชีพครูและวิชำที่จะสอน อย่ำงกว้ำงขวำง
ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
3. มีควำมตระหนักรู้หลักกำรและทฤษฎีในองค์
ควำมรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ ำ งบู ร ณ ำกำร ใน
สำขำวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง กำรข้ำมศำสตร์และกำรบูรณำกำร
กับโลกแห่งควำมเป็นจริง
4. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์
และประเมิ น ค่ ำ องค์ ค วำมรู้ และสำมำรถ
แก้ไขปัญหำ ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม รวมถึง
กำรประยุ ก ต์ ใช้ เครื่อ งมื อ ที่ เหมำะสม เช่ น
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เป็ น ต้ น ในกำร
ปฏิบั ติงำนวิชำชีพ วิศวกรรมและวิชำชีพ ครู
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. มี ค วำมสำมำรถใช้ ค วำมรู้ แ ละทั ก ษะใน
สำขำวิ ช ำของตน ในกำรประยุ ก ต์ แ ก้ ไ ข
ปั ญ หำในงำนจริ ง ได้ และมี ค วำมเข้ ำ ใจ
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ของควำมรู้ เฉพำะด้ ำ นใน
สำขำวิชำที่จ ะสอนอย่ำงลึก ซึ้ง ตระหนัก ถึ ง
ควำมสำคัญของงำนวิจัยและกำรวิจัยในกำร

ELO2
(G)
TQF
1.1, 1.2,
1.4, 1.5,
2.2, 3.4,
3.5

ELO3
(G)
TQF
1.3, 2.3,
3.1, 3.2,
3.3, 4.2,
4.3, 4.4,
5.4

ELO4
(S)
TQF 2.12.4 3.3,
3.4, 4.2,
5.1, 5.2,
5.5

ELO5
(S)
TQF
1.4
2.1, 2.2,
3.1 – 3.3
4.3, 5.1,
5.2, 5.5

ELO6
(S)
TQF
1.4, 2.2,
2.4, 3.1,
3.2, 4.4,
4.5, 5.2,
5.5



ELO7
(S)
TQF
1.5, 2.2,
2.3, 2.4,
3.3, 3.5,
4.2, 4.5,
5.2-5.4

ELO8
(S)
TQF
2.2, 2.4,
3.2, 3.3,
4.3, 4.4,
4.5, 5.1,
5.3,6.1,
6.2,6.3

ELO9
(S)
TQF
2.3, 2.5,
3.4, 3.5,
4.1, 4.3,
5.1, 5.3,
5.4

ELO10
(S)
TQF
1.4, 2.2,
2.3, 2.4,
3.2, 3.4,
4.4, 4.5,
5.2, 5.3,
5.5
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

ELO1
(G)
TQF
1.1, 3.1,
3.2, 3.5,
4.1, 5.3,
5.4

ELO2
(G)
TQF
1.1, 1.2,
1.4, 1.5,
2.2, 3.4,
3.5

ELO3
(G)
TQF
1.3, 2.3,
3.1, 3.2,
3.3, 4.2,
4.3, 4.4,
5.4

ELO4
(S)
TQF 2.12.4 3.3,
3.4, 4.2,
5.1, 5.2,
5.5

ELO5
(S)
TQF
1.4
2.1, 2.2,
3.1 – 3.3
4.3, 5.1,
5.2, 5.5

ELO6
(S)
TQF
1.4, 2.2,
2.4, 3.1,
3.2, 4.4,
4.5, 5.2,
5.5

ELO7
(S)
TQF
1.5, 2.2,
2.3, 2.4,
3.3, 3.5,
4.2, 4.5,
5.2-5.4

ELO8
(S)
TQF
2.2, 2.4,
3.2, 3.3,
4.3, 4.4,
4.5, 5.1,
5.3,6.1,
6.2,6.3

ELO9
(S)
TQF
2.3, 2.5,
3.4, 3.5,
4.1, 4.3,
5.1, 5.3,
5.4

ELO10
(S)
TQF
1.4, 2.2,
2.3, 2.4,
3.2, 3.4,
4.4, 4.5,
5.2, 5.3,
5.5

ต่อยอดควำมรู้
3. ทักษะทำงปัญญำ
1. มีควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณที่ดี สำมำรถ
คิ ด ค้ น หำข้ อ เท็ จ จริ ง ท ำควำมเข้ ำ ใจ และ
ประเมินข้อ มูลสำรสนเทศและแนวคิด จำก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลำกหลำย เพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ปฏิ บั ติงำน กำรวินิ จ ฉั ย แก้ปั ญ หำ และท ำ
กำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำงำน และพั ฒ นำองค์
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
2. มี ค วำมสำมำรถรวบรวม ศึ ก ษำ วิ เครำะห์
และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
3. มี ค วำมสำมำรถคิ ด วิ เ ครำะห์ ในกำร
แก้ปั ญ หำด้ำ นวิศวกรรมและกำรศึ ก ษำที่ มี
ควำมสลับซับซ้อน เสนอทำงออกเพื่อนำไปสู่
กำรแก้ ไ ขได้ อ ย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ เป็ น ระบบ
รวมถึงกำรใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจใน
กำรท ำงำนได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ โดย
คำนึงถึงควำมรู้ทำงภำคทฤษฎีประสบกำรณ์
ภำคปฏิบัติและผลกระทบจำกกำรตัดสินใจ
4. มีควำมเป็นผู้นำทำงปัญญำในกำรคิดพัฒนำ
งำ น อ ย่ ำ งส ร้ ำ งส รร ค์ มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี
จินตนำกำรและควำมยืดหยุ่นในกำรปรับใช้
องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม ในกำร
พัฒนำนวัตกรรม และศำสตร์ทำงครุศำสตร์/
ศึก ษำศำสตร์รวมทั้งกำรพัฒ นำทำงวิชำชีพ
หรื อ ต่ อ ยอดองค์ ค วำมรู้ จ ำกเดิ ม ได้ อ ย่ ำ ง
สร้ำงสรรค์
5. มี ค วำมสำมำรถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และแสวงหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อ กำรเปลี่ย นแปลงทำง
องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

ELO1
(G)
TQF
1.1, 3.1,
3.2, 3.5,
4.1, 5.3,
5.4

ELO2
(G)
TQF
1.1, 1.2,
1.4, 1.5,
2.2, 3.4,
3.5

ELO3
(G)
TQF
1.3, 2.3,
3.1, 3.2,
3.3, 4.2,
4.3, 4.4,
5.4

ELO4
(S)
TQF 2.12.4 3.3,
3.4, 4.2,
5.1, 5.2,
5.5

ELO5
(S)
TQF
1.4
2.1, 2.2,
3.1 – 3.3
4.3, 5.1,
5.2, 5.5

ELO6
(S)
TQF
1.4, 2.2,
2.4, 3.1,
3.2, 4.4,
4.5, 5.2,
5.5

ELO7
(S)
TQF
1.5, 2.2,
2.3, 2.4,
3.3, 3.5,
4.2, 4.5,
5.2-5.4

ELO8
(S)
TQF
2.2, 2.4,
3.2, 3.3,
4.3, 4.4,
4.5, 5.1,
5.3,6.1,
6.2,6.3

ELO9
(S)
TQF
2.3, 2.5,
3.4, 3.5,
4.1, 4.3,
5.1, 5.3,
5.4

ELO10
(S)
TQF
1.4, 2.2,
2.3, 2.4,
3.2, 3.4,
4.4, 4.5,
5.2, 5.3,
5.5

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มี ค วำมไวในกำรรั บ รู้ ค วำมรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น
เข้ำใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภำวะทำง
อำรมณ์ แ ละทำงสั งคม สำมำรถสื่อ สำรกั บ
กลุ่มคนที่ห ลำกหลำย และสำมำรถสนทนำ

ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ สำมำรถใช้ ค วำมรู้ ในสำขำ
วิช ำชี พ มำสื่ อ สำรต่ อ สัง คมได้ ในประเด็ น ที่
เหมำะสม
2. มี ค วำมเอำใจใส่ ช่ ว ยเหลื อ และเอื้ อ ต่ อ กำร
แก้ปัญหำในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่ม สำมำรถ
เป็ นผู้ ริ เ ริ่ ม แ สดงป ระเด็ น ในก ำรแก้ ไ ข
สถำนกำรณ์ เชิ งสร้ำ งสรรค์ ทั้ ง ส่ ว นตั ว และ

ส่ ว น รวม พ ร้ อ ม ทั้ งแ สด งจุ ด ยื น อ ย่ ำง
พอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง
ให้ควำม ช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวก
ในกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
3. มีค วำมสำมำรถวำงแผนและรับ ผิด ชอบใน
กำรพั ฒ นำกำรเรี ย นรู้ ทั้ ง ของตนเอง และ

สอดคล้องกับทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
4. มีภำวะผู้นำและผู้ตำมที่ดี มีควำมสัมพันธ์ที่ดี
รู้จักบทบำท หน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบใน
กำรท ำงำนตำมที่ม อบหมำย ทั้ งงำนบุ คคล
และงำนกลุ่ ม สำมำรถปรับ ตั ว และท ำงำน

ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐำนะผู้ น ำและผู้ ต ำมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถวำงตัวได้อย่ำง
เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ
5. มี จิ ต ส ำนึ ก ควำมรั บ ผิ ด ชอบ ด้ ำ นควำม
ป ลอ ด ภั ย ใน ก ำรท ำงำน แ ละ มี ค วำ ม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม ทั้ งด้ ำ นเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทั ก ษะในกำรใช้คอมพิว เตอร์ สำหรับ กำร
ทำงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพได้เป็นอย่ำงดี
2. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจที่ดีในกำร
ประมวลผล แปลควำมหมำย และเลือ กใช้
ข้ อ มู ล ส ำ รส น เท ศ โด ย ใช้ เท ค โน โล ยี
สำรสนเทศได้อย่ำงสม่ํำเสมอและต่อเนื่อง มี
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศทำง
คณิตศำสตร์หรือกำรแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
กำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
3. มี ค วำมสำมำรถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยได้อย่ำง
เหมำะสมและมีป ระสิทธิภ ำพ มีควำมไวใน
กำรวิเครำะห์ข้ อมูลข่ำวสำรทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศำสตร์ภำษำพูด และภำษำ
เขี ย น อั นมีผลให้ สำมำรถเข้ ำใจองค์ควำมรู้
หรือประเด็นปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว
4. มี ค วำมสำม ำรถ ใน ก ำรสื่ อ สำรอ ย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพทั้ ง กำรพู ด กำรเขี ย น และ
น ำเสนอด้ ว ย รู ป แบบที่ เหมำะสมส ำหรั บ
บุคคลและกลุ่มที่มีควำมแตกต่ำงกัน มีทักษะ
ในกำรสื่อสำรข้อมูลทั้งทำงกำรพูด กำรเขียน
และกำรสื่อควำมหมำยโดยใช้สัญลักษณ์
5. มีควำมสำมำรถใช้เครื่องมือกำรคำนวณและ
เครื่องมือทำงวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชำชีพ
ในสำขำวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

ELO1
(G)
TQF
1.1, 3.1,
3.2, 3.5,
4.1, 5.3,
5.4

ELO2
(G)
TQF
1.1, 1.2,
1.4, 1.5,
2.2, 3.4,
3.5

ELO3
(G)
TQF
1.3, 2.3,
3.1, 3.2,
3.3, 4.2,
4.3, 4.4,
5.4

ELO4
(S)
TQF 2.12.4 3.3,
3.4, 4.2,
5.1, 5.2,
5.5

ELO5
(S)
TQF
1.4
2.1, 2.2,
3.1 – 3.3
4.3, 5.1,
5.2, 5.5

ELO6
(S)
TQF
1.4, 2.2,
2.4, 3.1,
3.2, 4.4,
4.5, 5.2,
5.5







ELO8
(S)
TQF
2.2, 2.4,
3.2, 3.3,
4.3, 4.4,
4.5, 5.1,
5.3,6.1,
6.2,6.3

ELO9
(S)
TQF
2.3, 2.5,
3.4, 3.5,
4.1, 4.3,
5.1, 5.3,
5.4

ELO10
(S)
TQF
1.4, 2.2,
2.3, 2.4,
3.2, 3.4,
4.4, 4.5,
5.2, 5.3,
5.5













1. มี ค วำมเชี่ ย วชำญในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ที่ มี
รูปแบบหลำกหลำย ทั้งรูปแบบที่เป็นทำงกำร
(Formal) รูป แบบกึ่งทำงกำร ( Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทำงกำร (Informal) อย่ำง
สร้ำงสรรค์
2. มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับ
ผู้ เรี ย น ที่ ห ล ำ ก ห ล ำ ย ทั้ งผู้ เรี ย น ที่ มี
ควำมสำมำรถพิเศษ ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
ปำนกลำง และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
อย่ำงมีนวัตกรรม
3. มี ค วำมเชี่ ย วชำญในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ใ น
วิชำเอกที่จะสอนอย่ำงบูรณำกำร

ELO7
(S)
TQF
1.5, 2.2,
2.3, 2.4,
3.3, 3.5,
4.2, 4.5,
5.2-5.4















1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic ( i. e.
transferable) learning outcomes
หลักสูตรนี้ ได้พิจำรณำวิสัยทัศน์ และพันธกิจของภำควิชำและคณะที่ต้องกำรผลิ ตบัณฑิตที่มีควำมรู้และ
ทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำขำวิชำไฟฟ้ำ ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม ตำมควำมต้องกำรของ
ห น้ ำ | 17

สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรเพื่อพัฒ นำกำรศึกษำและอุตสำหกรรม ส่งผลให้ ได้บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น
ถ่ำยทอดเป็น กลำยเป็นครูช่ำงไฟฟ้ำ วิศวกรไฟฟ้ำ หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชำญวิชำชีพวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำที่
สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมได้ ส่งผลให้รำยวิชำในหลักสูตรมีทั้งวิชำทฤษฎี วิชำทฤษฎีและปฏิบัติ และวิชำปฏิบัติ
ซึ่งรวมชั่วโมงฝึกงำน ดังนั้ น ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรจึงได้ รับกำรออกแบบให้ครอบคลุ มทั้ งทักษะ
เฉพำะของสำขำวิชำซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชำเฉพำะแขนงและกลุ่มวิชำกำรศึกษำ และทักษะทั่วไป โดยทักษะทั่วไป
ของหลักสูตรดำเนินงำนภำยใต้วิชำของมหำวิทยำลัย ขณะที่ทักษะทำงด้ำนกำรศึกษำได้อ้ำงอิงจำกวิชำชีพครู ส่วน
ทักษะทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำได้จำกกำรพิจำรณำรำยวิชำของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ ส่งผลให้นักศึกษำของ
หลักสูตรจะมีควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำไม่แตกต่ำงจำกหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ ำของคณะวิศวกรรมศำสตร์
โดยตรง เพียงแต่มีทักษะและควำมรู้ทำงด้ำนครูเพิ่มขึ้นอีกทำงหนึ่ง ดังกล่ำวในข้อ AUN.1.1
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ได้จำกควำมต้องกำรและข้อมูลป้อนกลับของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่ำง ๆ ดังรำยละเอียดในข้อ AUN.10.1 ซึ่งรวมถึงสิ่งที่องค์กรวิชำชีพที่หลักสูตรต้องกำรให้บัณฑิตมีทักษะ ควำมรู้
และเจตคติ
การประเมินตนเอง
1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (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 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.1.1-02 มคอ.1 มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำวิศวกรรมศำสตร์
AUN.1.1-03 กค. 9 สำระกำรเรียนรู้
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AUN.2รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
ผลการดาเนินงาน

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) ต้องกำรผลิตบัณฑิตที่
มีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติทั้งกำรเป็น วิศวกรไฟฟ้ำและครูช่ำงอุตสำหกรรมในสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร
โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้ำง แผนกำรศึกษำ ที่คำนึงถึงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังควบคู่กับมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 6 ด้ำนตำมกรอบ TQF โดยข้อมูลเบื้องต้นของรำยละเอียดของหลักสูตร (AUN.1.1-01) มีรำยละเอียด
ดังนี้
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภำษำไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (5 ปี)
ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering and Education (5 years)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภำษำไทย)
: วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ)
ชื่อย่อ (ภำษำไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ)
ชื่อเต็ม (ภำษำอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Education)
ชื่อย่อ (ภำษำอังกฤษ) : B.Eng. (Electrical Engineering and Education)
วิชาเอก
- แขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำกำลังและระบบควบคุม
- แขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
185 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
− รูปแบบ
: หลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตร 5 ปี
− ภำษำที่ใช้
: กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใช้ภำษำไทย สำหรับเอกสำรและตำรำเรียนในวิชำของ
หลักสูตรมีทั้งที่เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
− กำรรับเข้ำศึกษำ : รับนักศึกษำไทยและ/หรือนักศึกษำต่ำงชำติที่สำมำรถสื่อสำรเป็นภำษำไทยหรือ
ภำษำอังกฤษได้ดี
− กำรให้ปริญญำแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ : ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ELO 1 (G) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพกับกลุ่มคนที่หลำกหลำย
ELO 2 (G) มีคุณ ธรรม จรรยำบรรณ และควำมรับผิ ดชอบในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
และกำรศึกษำที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ELO 3 (G) มี ค วำมสำมำรถในกำรวำงแผนและจั ด กำรระบบงำน ตลอดจนมี ทั ก ษะกำรท ำงำน
ร่วมกันในฐำนะสมำชิกหรือผู้นำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ELO 4 (S) มี ค วำมสำมำรถในกำรระบุ ปั ญ หำสร้ ำ งควำมเชื่ อ มโยงของปั ญ หำทำงวิ ศ วกรรม
โดยกำรประยุกต์ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์
ELO 5 (S) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ ออกแบบ และใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
กำรศึกษำเพื่อวิชำชีพได้
ELO 6 (S) มี ค วำมสำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนโดยใช้ ห ลั ก กำรทำงด้ ำนวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ำ และกำรศึ ก ษำ
เพื่อพัฒนำงำนในสำขำวิชำชีพได้
ELO 7 (S) มี ค วำมสำมำรถในกำรประยุ ก ต์ ใช้ ค วำมรู้ ท ำงด้ ำ นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ำ และกำรศึ ก ษำ
เพื่ อ แก้ ปั ญ หำในสถำนประกอบกำรและสถำนศึ ก ษำตลอดจนสำมำรถเรี ย นรู้ แ ละ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง
ELO 8 (S) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒ นำหลักสูตร สื่อกำรสอน และจัดกำรเรียนรู้ด้ำนไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ELO 9 (S) มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดและฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ได้
ELO 10 (S) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของสังคม
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
− เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในสำขำวิชำไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำกำลัง อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนำคม หรือเทียบเท่ำ จำกสถำบันกำรศึกษำซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรรับรองวิทยฐำนะหรือ
− เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) สำยสำมัญ สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
หรือผ่ำนกำรเรียนในรำยวิชำวิทยำศำสตร์และรำยวิชำคณิตศำสตร์รวมกันไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต
จำกสถำบันกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรองหรือ
− เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือว่ำด้วย
กำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตหรือ
− สำหรับผู้ที่ไม่เข้ำเกณฑ์ดังกล่ำวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจำหลักสูตรของภำควิชำ
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โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) วิชำบังคับ
22 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชำภำษำ
12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชำพลศึกษำ
1 หน่วยกิต
2) วิชำเลือกในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
8 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชำแกน
65 หน่วยกิต
ก. วิชำด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 21 หน่วยกิต
ข. วิชำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
44 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชำชีพ
38 หน่วยกิต
ก. แขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำกำลังและระบบควบคุม
- วิชำบังคับ
25 หน่วยกิต
- วิชำเลือก
13 หน่วยกิต
ข. แขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม
- วิชำบังคับ
25 หน่วยกิต
- วิชำเลือก
13 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชำกำรศึกษำ
46 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30 หน่วยกิต

149 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
- ได้พิจำรณำกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรประจำส่วนงำนวิชำกำร คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2560
- ได้พิจำรณำกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำหลักสูตรระดับปริญญำบัณฑิต
ในกำรประชุมครั้งที่16/2560 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
- ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 และ
ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และ
ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2561
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- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจำกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ
ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ
ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
สำหรับข้อมูลของแต่ละรำยวิชำจะมีกำรดำเนินงำนตำมหัวข้อใน มคอ. 3 (AUN.2.2) ประกอบด้วย 7 หมวด
ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไป ซึ่งจะกล่ำวถึงรหัสและชื่อวิชำ หลักสูตรและประเภทวิชำ จำนวนหน่วยกิต อำจำรย์ผู้สอน
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน
2) จุดหมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของวิชำ
3) ลักษณะและกำรดำเนินกำร
4) กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ 5 ด้ำนของนักศึกษำ ซึ่งจะกล่ำวถึงผลกำรเรียนรู้ในวิชำ วิธีกำรสอน และวิธีกำร
ประเมินผลเพื่อสะท้อนผลกำรเรียนรู้
5) แผนกำรสอนและกำรประเมินผล ซึ่งจะกล่ำวถึงแผนกำรสอน วิธีกำรประเมิน ช่วงเวลำที่ประเมิน และ
สัดส่วนกำรประเมิน
6) ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
7) กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to
the stakeholders
ข้อมูลของหลักสูตรจะถูกเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
ได้แก่
1) เว็บไซต์ภำควิชำ www.te.kmutnb.ac.th เมนู “หลักสูตร”
2) เว็บไซต์คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม http://www.fte.kmutnb.ac.th/couse/TE/TEE2561.pdf
3) เว็บไซต์มหำวิทยำลัย http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
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สำหรับข้อมูลแต่ละรำยวิชำของหลักสูตร จะถูกกำหนดให้ผู้สอนแนะนำและสื่อสำรให้แก่ผู้เรียนรับทรำบใน
สัปดำห์แรกของกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเอกสำรที่มีรำยละเอียดหัวข้อครอบคลุม มคอ. 3
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การประเมินตนเอง
2

ข้อกาหนดของหลักสูตร (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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.2.1
AUN.2.2

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.2.2 มคอ. 3
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AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
ผลการดาเนินงาน

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected
learning outcomes
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศำตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ศ วกรรมไฟฟำและกำรศึ ก ษำ (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2561 (AUN.1.1-01) ได้ออกแบบรำยวิชำและโครงสร้ำงหลักสูตรจำกกำรพิจำรณำ มคอ.1 มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (AUN.1.1-02) ควบคู่กับ รำยวิชำทำงกำรศึกษำ กค. 9 สำระกำร
เรี ย นรู้ (AUN.1.1-03) ซึ่ ง ตอบสนองควำมต้ อ งกำรของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ดั ง รำยละเอี ย ดในข้ อ AUN.1.3,
AUN.10.1 จำกกำรพิจำรณำข้ำงต้นส่งผลให้โครงสร้ำงหลักสูตรมีกลุ่มวิชำชีพและกลุ่มวิชำกำรศึกษำในหมวดวิชำ
เฉพำะ โดยที่ กลยุท ธ์กำรสอนและกำรประเมิน ผลในแต่ล ะรำยวิช ำยังคงคำนึงถึงผลกำรเรียนรู้ที่ คำดหวังของ
หลักสูตรและมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 5 ด้ำนตำมกรอบ TQF ดังตำรำง AUN.1.1-02
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is
clear
จำกผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง และผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังกับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรม
ศำตรบั ณ ฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึ กษำ (หลั กสู ต ร 5 ปี ) พ.ศ. 2561 (AUN.1.1-01) ดังรำยละเอียด
มคอ.2 กำรกระจำยผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังสู่รำยวิชำ หน้ำ 135 – 148 แต่รำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป หน้ำ
117 – 119 ของ มคอ.2 จะเป็ น กำรกระจำยมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ สู่ รำยวิช ำซึ่งดำเนิ น กำรโดยหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบจัดกำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำดังกล่ำวเหมือนกันทั้งมหำวิทยำลัย
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลั ก สู ต รถู ก ออกแบบโครงสร้ ำ งโดยพิ จ ำรณำ มคอ.1 มำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญำตรี สำขำวิ ช ำ
วิศ วกรรมศำสตร์ (AUN.1.1-02) และรำยวิช ำทำงกำรศึ กษำ กค. 9 สำระกำรเรียนรู้ (AUN.1.1-03) เพื่ อผลิ ต
บัณฑิตที่เป็น “วิศวกรไฟฟ้ำ” และสำมำรถเป็น “ครูช่ำงไฟฟ้ำ” ที่มีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ
และครุศำสตร์ควบคู่กัน โดยเรียงลำดับ กำรเรียนรู้จำกง่ำยไปยำก จำกพื้นฐำนที่ควรรู้ก่อนหลัง และเรียนทฤษฎี
ควบคู่กำรปฏิบัติ โดยมีหลักกำรดังนี้
ชั้น ปี 1 สำมำรถสื่อสำร ระบุ ปั ญ หำทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและคณิ ตศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้ำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ
ชั้นปี 2 ใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ เพื่อกำรวำงแผน สร้ำงสื่ อกำรสอน จัดกำร
ระบบงำน และมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ
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ชั้นปี 3 สำมำรถพัฒนำหลักสูตร วัดประเมินผล และฝึกจัดกำรเรียนรู้ด้ำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ตำม
หลักคุณธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ
ชั้นปี 4 สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ สร้ำงสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ ที่ต้อง
คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ชั้นปี 5 สำมำรถถ่ำยทอดและฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ในสถำนศึกษำ
ระดับ กำรเรีย นรู้ ข องหลั กสู ต รและแต่ ล ะรำยวิช ำจะเริ่มต้ น ด้ ว ยขั้น พื้ น ฐำน ขั้น กลำง และขั้ น ประยุ ก ต์
ตำมลำดับ เช่น ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ ที่เริ่มต้นด้วยควำมเข้ำใจ วิเครำะห์เพื่อแก้ปัญหำ วิเครำะห์เพื่อออกแบบ
และถ่ำยทอดได้ เป็นต้น ดัง มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 2 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน (AUN.1.1-01) สำหรับ
ลักษณะกำรบูรณำกำรในรำยวิชำจะขึ้นอยู่กับผู้สอน อำจเป็นกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัยหรือกำรทำโครงงำนพิ เศษ
ของนักศึกษำชั้นปีที่ 4 กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำกับกำรสอน คือกำรฝึกประสบกำรณ์กำรสอน
วิชำชีพ I – III และกำรนำควำมรู้ที่เรียนมำตลอดหลักสูตรไปปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงในชั้นปีสุดท้ำยของกำรศึกษำ
ในหลักสูตร
การประเมินตนเอง
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (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 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.1.1-02 มคอ.1 มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำวิศวกรรมศำสตร์
AUN.1.1-03 กค. 9 สำระกำรเรียนรู้
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.1.1-02 มคอ.1 มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำวิศวกรรมศำสตร์
AUN.1.1-03 กค. 9 สำระกำรเรียนรู้
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AUN.4 วิธกี ารเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
ผลการดาเนินงาน

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2561 มี ป รั ช ญำของหลั ก สู ต รไว้ว่ำ “มีค วำมมุ่ งมั่น ผลิ ต วิศ วกรไฟฟ้ ำ ผู้ เชี่ ยวชำญวิช ำชีพ วิศวกรรมไฟฟ้ ำ และ
กำรศึกษำ พัฒนำอุตสำหกรรมไทยให้เข้มแข็ง” (AUN.1.1-01) โดยหลักสูตรได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้กลำยเป็น “บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ำยทอดเป็น” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ใน
กำรที่บัณฑิตจะถ่ำยทอดเป็นนั้น ผู้เรียนต้องสำมำรถคิดอย่ำงมีระบบ แก้ปัญหำได้ และสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ซึ่งได้ จ ำกกำรบ่ มเพำะควำมรู้และฝึ กทักษะจำกแต่ล ะรำยวิช ำในหลั กสู ตรที่มี ทั้งทำงด้ำนวิศ วกรรมไฟฟ้ ำและ
กำรศึกษำ โดยกระบวนกำรคิดนี้จะช่วยให้นักศึกษำกลำยเป็นบัณฑิตที่สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ ทักษะ เพื่อกำร
แก้ปัญหำงำนทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ และกำรศึกษำของตนผ่ำนรำยวิชำและโครงงำนพิเศษ ตลอดจนสำมำรถ
แก้ปัญหำโจทย์ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำของตนเองได้ในอนำคต ซึ่งปรัชญำกำรศึกษำของหลักสูตรได้
มีกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรำบและเข้ำใจในทิศทำงเดียวกันผ่ำนเว็บไซต์ของ
ภำควิชำ
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลั กสูตรได้กำหนดกลยุทธ์ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลั กสู ตรที่มุ่งเน้นให้ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพของผู้เรียน กลยุทธ์กำรเรียนกำรสอนมีหลำกหลำยตำมลักษณะของรำยวิชำ ตั้งแต่วิชำพื้นฐำนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดควำมตื่นตัว และมีควำมพร้อมที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักกำรประสำนควำมรู้เก่ำและ
ใหม่ในกำรประยุกต์ใช้ รู้จักกำรแก้ปัญหำ เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง กลยุทธ์ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ถูก
กำหนดไว้ใน มคอ. 2 (AUN.1.1-01) ซึ่งสะท้อนผลกำรเรียนรู้ 6 ด้ำน กิจกรรมกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่
ระบุไว้ใน มคอ. 3 (AUN.2.2) อย่ำงไรก็ตำม ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกของกำรศึกษำ นักศึกษำในหลักสูตรจึงได้
เรียนรำยวิชำที่จัดกำรศึกษำด้วยอำจำรย์ประจำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้ร่วมสอน ที่สังกัดภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ
เพียง 6 วิชำ โดยกลยุทธ์ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังมีดังนี้
- บรรยำยเนื้อหำในห้องเรียน กำรมอบหมำยงำน และกำรสอบกลำงภำค สอบปลำยภำค สำหรับกำรเรียนรู้
ตำมปกติ เพื่อวัดผลพื้นฐำนควำมรู้ที่จำเป็นของวิชำ
- อภิปรำยเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ควำมรู้ และนำมำแก้ปัญหำตำมที่มอบหมำย
- ปฏิบัติจริงในห้องประลองและห้องปฏิ บัติกำรตำมใบงำนที่กำหนด เพื่อให้เกิดทักษะกำรใช้เครื่องมือ และ
ควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ
- มีกำหนดคะแนนจิตพิสัยหรือเจตคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบ มีวินัย และอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ของสังคมได้
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- มอบหมำยงำน เพื่อพัฒนำทักษะกำรทำควำมเข้ำใจผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง และทำงำนร่วมกับผู้อื่น
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
ปี กำรศึกษำ 2562 เป็ น ปี แรกของกำรศึกษำ กิจกรรมกำรสอนและส่ งเสริม กำรเรียนรู้ที่ระบุ ไว้ มคอ. 3
(AUN.2.2) ต้องกำรให้ ผู้เรียนในหลักสูตรได้รับกำรปลูกฝังและฝึกฝนให้มีควำมรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี รู้จักกำร
ทำงำนร่วมกับผู้อื่น ลงมือปฏิบัติได้จริง เช่น วิชำ Electrical Engineering Practice I และ II สำมำรถคิดวิเครำะห์
แก้ปัญหำด้วยตนเองได้จำกโจทย์หรืองำนที่มอบหมำย เช่น วิชำ Engineering Drawing สำมำรถค้นหำข้อมูลที่
ต้องกำรได้หรืออำจมีผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำ เช่น วิชำ Teaching Profession แต่ควำมสำมำรถในกำรนำเสนอ
หรือสื่อสำรข้อมูลต่ำง ๆ ให้ผู้อื่นเข้ำใจได้อย่ำงเป็นระบบต้องเรียนในชั้นปีถัด ๆ ไป ซึ่งสิ่งหล่ำนี้จะช่วยหล่อหลอม
ปลูกฝัง และส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
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 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.4-2
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.2.2 มคอ. 3
AUN.4-3
AUN.2.2 มคอ. 3
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AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
ผลการดาเนินงาน

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2561) มีกำรประเมินผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลำ ดังนี้
1) กำรรับเข้ำศึกษำ
หลั ก สู ต รใช้ ร ะบบกำรรั บ ตรงที่ ก ำหนดให้ ผู้ ที่ เข้ ำ ศึ ก ษำต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ำมระบุ ไว้ ใน มคอ. 2
(AUN.1.1-01) ซึ่งมีกำรประกำศไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษำใหม่ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/
หลังจำกนั้น หลักสูตรมีกำรประเมินกำรรับเข้ำด้วยกำรสอบข้อเขียนซึ่งจะช่วยสะท้อนผลกำรเรียนรู้ทำงด้ำนควำมรู้
และทักษะทำงปัญญำ หลังจำกนั้น ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียนจะได้รับกำรสอบสัมภำษณ์โดยอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ตำมแบบฟอร์มประเมิน กำรสอบสั มภำษณ์ ที่ได้ถูกกำหนดไว้ ในหั วข้อ 1) ควำมรู้วิชำหลัก /ควำมรู้เฉพำะสำขำ
2) ทักษะทำงสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอำชีพ และ 4) ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม
(AUN.5.1-01) อีกทั้งภำควิชำได้มีกำรกำหนดคำถำมเบื้องต้นให้ แก่อำจำรย์ผู้ เป็นกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อ
สั งเกตพฤติ ก รรมและประเด็ น ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ ทั้ ง 4 ด้ ำนที่ ถูก ก ำหนดไว้ (AUN.5.1-02) เมื่ อ จบกำรสอบ
สัมภำษณ์รอบสุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว อำจำรย์ผู้ทำหน้ำที่สอบสัมภำษณ์ได้พูดคุยเกี่ ยวกับกำรรับเข้ำกับผู้บริหำรว่ำ
นักศึกษำในรอบหลัง ๆ มีควำมรู้ ควำมเฉลียวฉลำดในกำรตอบคำถำมค่อนข้ำงต่ำ จึงมีควำมเห็นว่ำให้ภำควิชำเน้น
เปิ ดรับ จำนวนนักศึกษำในรอบ 1 – 2 ให้ มีปริมำณมำก เนื่องจำกหลักสูตรนี้มีเนื้อหำในหลักสูตรค่อนข้ำงหนัก
เนื่องจำกออกแบบให้รองรับ 2 ใบประกอบวิชำชีพ ดังนั้น ภำควิชำจึงนำข้อเสนอแนะดังกล่ำวปรับจำนวนกำร
รับเข้ำนักศึกษำของหลักสูตรนี้ใหม่ในปีกำรศึกษำ 2563
รำยละเอียดของขอบเขตกำรรับเข้ำศึกษำและวิธีกำรคัดเลือกผู้ที่เข้ำศึกษำทั้งกำรรับตรงและโควต้ำ
ดังรำยละเอียดในข้อ AUN.8.1 และ AUN.8.2
2) กำรวัดผลกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน
หลักสูตรมีกำรวัดผลกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ถูกกำหนดในแผนกำรสอนของรำยวิชำต่ำง ๆ ในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ ซึ่งแผนกำรสอนจะมีกำรระบุ ผลกำรเรีย นรู้ที่คำดว่ำจะได้จำกแต่ละรำยวิชำ มีกำรกำหนดวิธีกำร
ประเมิ น ผลกำรเรี ย นรู้ สั ด ส่ ว นกำรให้ ค ะแนน ค่ ำถ่ ว งน้ ำหนั ก คะแนนของกำรประเมิ น ผล ซึ่งสอดคล้ อ งและ
ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรำยวิชำ ดังปรำกฏใน มคอ.3 (AUN.2.2) หมวดที่ 4
กำรพัฒ นำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำของแต่ละวิชำซึ่งมีกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรสอนและวิธีกำรประเมินเพื่อ
บรรลุผลกำรเรียนรู้ไว้และหมวดที่ 5 แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
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3) กำรจบหลักสูตรกำรศึกษำ
หลักสูตรได้กำหนดเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของนักศึกษำที่จะสำเร็จกำรศึกษำ ต้องมี
คุณสมบัติ ได้แก่
(1) ศึกษำครบตำมจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
(2) ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00 (จำกระบบ 8 คะแนน)
(3) เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ว่ ำด้วยกำรศึกษำ
ระดับปริญญำบัณฑิต
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and communicated to students
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้จะถูกกำหนดในแผนกำรสอนของรำยวิชำต่ำง ๆ ในแต่ละภำคเรียน ซึ่งในแผนกำร
สอนจะมีกำรระบุผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกวิชำ มีกำรกำหนดวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ สัดส่วนกำรให้คะแนน ค่ำ
ถ่วงน้ำหนักคะแนนของกำรประเมินผล วิธีกำรและช่วงคะแนนตัดเกรด ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวังทั้งหมดของหลักสูตรและรำยวิชำ ดังปรำกฏใน มคอ. 3 (AUN.2.2) หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำร
ประเมินผล ซึ่งครอบคลุมแผนกำรสอนและแผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ โดยผู้สอนต้องส่ง มคอ. 3 แก่ภำควิชำ
ก่อนเปิดภำคเรียน และแจ้งผู้เรียนตั้งแต่คำบเรียนแรกของแต่ละวิชำ
สำหรับ เกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำจะแตกต่ำงกัน แต่ครอบคลุ มผลกำรเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ทั้ง 5 ด้ำน จึงส่งผลให้ต้องใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ใช้กำรขำนชื่อ กำรให้
คะแนนกำรเข้ำชั้นเรียนและกำรส่งงำนตรงเวลำ หรือสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนที่มอบหมำย เป็นต้น โดยกลยุทธ์
กำรประเมิน ผลกำรเรีย นรู้ได้ถูกกำหนดไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 2 กำรพั ฒ นำผลกำรเรียนรู้ในแต่ล ะด้ำน
อย่ำงไรก็ตำม ทุกวิชำผู้สอนคำนึงถึงควำมถูกต้องในกำรประเมินผลเพื่อให้สะท้อนผลกำรเรียนรู้ของวิชำ มีควำม
ยุติธรรมในกำรให้คะแนนซึ่งนักศึกษำสำมำรถสอบถำมในส่วนที่สงสัยได้ทั้งงำนที่มอบหมำย รวมถึงกำรแจ้งคะแนน
สอบกลำงภำคเรียนที่นักศึกษำถูกประเมินหลังจำกเรียนได้ 8 สัปดำห์ ซึ่งถือเป็นช่วงให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษำ
ในกำรปรับปรุงผลกำรเรียนรู้ของตนอีกทำงหนึ่ง สำหรับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ครั้งสุดท้ำยของวิชำส่วนใหญ่จะ
เป็นกำรสอบปลำยภำคเรียนหลังจำกเรียนครบ 15 สัปดำห์
รำยวิชำที่มีกำรทดสอบย่อย กำรบ้ำน แบบฝึกหัด หรืองำนที่ได้รับมอบหมำยผู้สอนจะมีกำรกำหนดคะแนน
ควำมถู ก ต้ อ ง สวยงำม หรื อ บริ บ ทอื่ น ๆ ตำมแต่ สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษำจะได้ รั บ กำรประเมิ น เช่ น วิ ช ำ Electrical
Engineering Practice I และ II ที่มีทั้งคะแนนควำมถูกต้องและสวยงำม
หลั งสิ้ น สุ ด ภำคเรี ย นผู้ ส อนจะสรุ ป ประสิ ท ธิผ ลของวิ ธีก ำรสอนที่ ท ำให้ เกิ ด ผลกำรเรีย นรู้ ต ำมที่ ระบุ ใน
รำยละเอียดของรำยวิชำ และสรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ ดังปรำกฏใน มคอ. 5 (AUN.5.4) หมวด
ที่ 2, 3 และผู้สอนต้องส่งคะแนนในระบบ “ส่งเกรดออนไลน์และกำรประเมินกำรสอนอำจำรย์ ” ของมหำวิทยำลัย
ที่ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/ โดยนักศึกษำสำมำรถดูผลกำรเรียนและประเมินผู้สอนในแต่ละภำคกำร
เรียนได้ในระบบนี้
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
วิธีกำรประเมิน ในแต่ล ะรำยวิช ำมีควำมแตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับ ผลกำรเรียนรู้ที่ คำดหวัง และลั กษณะของ
รำยวิชำ โดยปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกของกำรเปิดกำรเรียนกำรสอน มีวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรทั้งสิ้น 18
รำยวิชำ มีวิชำที่ดำเนินกำรสอนด้วยอำจำรย์ของภำควิชำ 6 วิชำ ซึ่งมีทั้งวิชำทฤษฎี และวิชำปฏิบัติ (AUN.2.2) ซึ่ง
รูปแบบเกณฑ์กำรให้คะแนนจะขึ้นกับอำจำรย์ผู้สอนเป็นผู้กำหนด หำกรำยวิชำใดมีหลำยตอนเรียน ถึงแม้ว่ำผู้สอน
คนละคนกัน แต่ผู้สอนจะใช้ข้อสอบกลำงภำคและปลำยภำคฉบับเดียวกัน วิธีกำรประเมินควำมรู้และทักษะของ
ผู้เรียนมีดังนี้
1) วิชำทฤษฎี จะใช้กำรประเมินผลจำกกำรบ้ำน งำนที่ได้รับมอบหมำยระหว่ำงภำคกำรศึกษำ กำรสอบ
ย่อย จิตพิสัย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค
2) วิชำปฏิบัติ จะใช้กำรประเมินจำกผลงำนที่ได้รับมอบหมำยระหว่ำงภำคกำรศึกษำ จิตพิสัย หรือกำร
สอบภำคปฏิบัติ
นอกจำกนั้น ข้อสอบกลำงภำคและปลำยภำคทุกรำยวิชำที่จัดสอบตำมตำรำงสอบของคณะ จะได้รับกำร
ตรวจทำนควำมครบถ้วนและควำมชัดเจนของข้อสอบในเบื้องต้นจำกคณะผู้บริหำรประจำภำควิชำจำนวน 2 คน
ก่อนจัดส่งให้คณะเพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เหลือต่อไป
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
รำยวิชำที่มีกำรทดสอบย่อย กำรบ้ำน แบบฝึกหัด หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย (AUN.2.2) หลังจำกอำจำรย์
ผู้ ส อนได้ ต รวจงำนเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะท ำกำรแจ้ งผลประเมิ น แก่ นั ก ศึ กษำให้ ท รำบในชั่ว โมงเรีย น หรือ ในระบบ
Classroom พร้อมทั้งอธิบำยข้อผิดพลำดในภำพรวม เพื่อให้นักศึกษำนำไปปรับแก้ในผลงำนถัดไปได้ ขณะที่วิชำ
ปฏิบัติซึ่งชั้นปีที่ 1 จะต้องเรียนวิชำปฏิบัติงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น 1 และ 2 จำนวน 3(0-6-2) หน่วยกิต เพื่อ
เป็นกำรปรับพื้นฐำนกำรใช้เครื่องมือและทักษะกำรลงมือปฏิบัติทำงวิศวกรรม ผู้สอนจะมีกำรทวนปรับนักศึ กษำ
ตลอดคำบ ตลอดภำคกำรศึกษำ มีกำรกำหนดขั้นตอนให้หยุดเพื่อส่งงำนและให้คะแนนก่อนลงมือปฏิบัติในขั้นตอน
ต่อไป ซึ่งกำรทวนปรับในระยะแรกเป็นกำรเตือนและบอกข้อไม่ดีที่เกิดขึ้น แต่หำกพบเจอคนเดิมบ่อยครั้ง นักศึกษำ
จะถูกตัดคะแนนด้ำนกำรปฏิบัติงำน เพื่อเป็นกำรให้นักศึกษำระมัดระวังและใส่ใจกับกำรปฏิบัติงำน ให้ได้ผลงำนที่มี
คุณภำพและทำงำนได้อย่ำงปลอดภัย

ห น้ ำ | 31

5.5 Students have ready access to appeal procedure

หลักสูตรมีระบบกำรให้ ควำมเป็ น ธรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยผู้ เรียนสำมำรถร้องเรียนหรือ
สอบถำมในปัญหำและประเด็น ที่ผู้เรียนสงสัย ซึ่งมีกำรระบุวิธีกำรดำเนินกำรดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนใน มคอ.2
(AUN.1.1-01) หมวดที่ 7 ข้อ 3.2 กำรอุทธรณ์ ของนักศึกษำโดยผู้เรียนสำมำรถดำเนินกำรยื่นคำร้อง ประเภท
“กำรขอดูค ะแนน / เปิ ดข้ อสอบ” ด้ ว ยคำร้องทั่ ว ไป โดยภำควิช ำได้ มีตั ว อย่ำงกำรกรอกคำร้อ งและสรุป กำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับคำร้องประเภทต่ำง ๆ (AUN.5.5) รวมถึงกำรขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ ไว้ในแฟ้มเอกสำรหน้ำ
ภำควิชำตรงเคำน์เตอร์หมำยเลข 3 โดยทุกคำร้องสำมำรถยื่น ตรวจสอบ และติดตำมได้ที่ระบบของคณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมที่ http://eroom.fte.kmutnb.ac.th/tracking/ สำหรับปีกำรศึกษำ 2562 ไม่พบกรณีที่นักศึกษำ
ยื่นคำร้องประเภท “กำรขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ”
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การประเมินตนเอง
5

การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5.1

AUN.5.2

AUN.5.3,
AUN.5.4
AUN.5.5

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.2.2 มคอ. 3
AUN 5.1-01 คู่มือกำรใช้แบบประเมินกำรสอบสัมภำษณ์ กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบัน
อุดมศึกษำระบบใหม่ (TCAS) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักรำช
2562 (ฉบับสมบูรณ์)
AUN 5.1-02 แนวทำงคำถำมสอบสัมภำษณ์สำหรับกรรมกำรสอบสัมภำษณ์
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.2.2 มคอ. 3
AUN.2.2 มคอ. 3
AUN.5.4 มคอ. 5
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.5.5 ตัวอย่ำงกำรกรอกคำร้องและสรุปกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับคำร้องประเภทต่ำง ๆ
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
ผลการดาเนินงาน

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research
and service
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำมีกำรวำงแผนบุคลำกรสำยวิชำกำรของทุกหลักสูตร เพื่อรองรับและตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรโดยใช้แผนระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ของคณะในกำร
ดำเนินงำน แผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำรประกอบด้วยสมรรถนะอัตรำกำลัง ควำม
ต้องกำรในกำรอบรม/พัฒนำบุคลำกรและแผนพัฒนำบุคคล ซึ่งมีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำหนด
เป้ำประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่กำรจัด ทำแผนปฏิบัติกำรในโครงกำรหรือกิจกรรม
ต่ำงๆ สุดท้ำยมีกำรติดตำมประเมินผล วิเครำะห์และสรุปผล เพื่อนำไปเป็นตัวบ่งชี้ของควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรที่กำหนดไว้
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ มีหน่ วยย่อยที่จัดกำรเรียนกำรสอน 3 หน่วยงำน ได้แก่ หน่วยกำรศึกษำ หน่วย
ไฟฟ้ำกำลังและควบคุม และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสำร ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหัวหน้ำหน่วยที่ทำหน้ำที่ในกำรจัด
ตำรำงกำรเรียนกำรสอน และมีกำรประชุมเรื่องภำระงำนสอนก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ โดยยึดหลักเกณฑ์กำรจัด
ภำระงำนสอนของบุคลำกรสำยวิชำกำรตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย หำกหน่วยใดอำจำรย์ มีภำระสอนเกินจำกที่
มหำวิทยำลัยกำหนด จะต้องมีกำรหำรือกันเพื่อหำทำงแก้ไขปัญหำ
เนื่องจำกกำรคำนึงถึงภำระงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของบุคลำกรสำยวิชำกำรในหลักสูตร ดังนั้น จึงมี
จัดเปิดตำแหน่งเพื่อสรรหำบุคลำกรใหม่เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่ทำงภำควิชำและหลักสูตรยังมีไม่เพียงพอต่อกำรสอน
อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร เนื่ องจำก
กำรสอนวิชำในทุ กหลั กสู ตรต้องยึ ดหลั กเกณฑ์กำรจัดภำระงำนสอนของบุคลำกรสำยวิชำกำรตำมระเบียบของ
มหำวิทยำลัย (AUN.6.2-01) ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 ได้มีกำรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลั ย ตำแหน่ งอำจำรย์ จำนวน 6 อัตรำ (AUN.6.2-02) ซึ่งผู้ สนใจสำมำรถสมัครเข้ำรับกำรคั ดเลื อกได้
ระหว่ำงวันที่ 21 มกรำคม 2563 ถึง 20 เมษำยน 2563 ผลกำรคัดเลือกหลังจำกกำรสอบสัมภำษณ์พบว่ำมีผู้ผ่ำนกำร
คัดเลื อก 1 คน ได้ แก่ ดร.จั กรกฤช ภั กดีโต จะบรรจุ อยู่ในหน่ วยไฟฟ้ ำก ำลั งและควบคุม เริ่ม ปฏิ บั ติห น้ ำที่ 15
มิถุนำยน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นอำจำรย์ใหม่ในปีกำรศึกษำ 2563 โดยคุณสมบัติสำคัญของอำจำรย์ใหม่ต่อ
หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพที่เน้นทักษะด้ำนวิชำชีพตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนวิชำชีพ คือ อำจำรย์ประจำ
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพวิศวกรรมที่ถูกกำหนดจำกสภำวิศวกร
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อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรของภำควิชำไม่เคยเพิกเฉยต่อภำระงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำร จึงได้มีกำรประกำศ
รับสมัครตำแหน่งอำจำรย์อยู่เสมอมำ แต่ไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่ภำควิชำและหลักสูตรต้องกำร ส่งผลให้
ภำควิชำต้องเชิญบุคลำกรที่เกษียณอำยุบำงท่ำนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่คณะกรรมกำรมหำวิทยำลัย กำหนด
และบุคคลภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำรของหลักสูตรมำเป็นอำจำรย์พิเศษที่และทำกำร
เรียนกำรสอนควบคู่ไปกับบุคลำกรปัจจุบันของหลักสูตร
ปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรมีอำจำรย์ประจำหลักสูตร 6 คน และอำจำรย์ผู้ร่วมสอน 25 คน (AUN.1.1-01)
โดยบุคลำกรสำยวิชำกำรประจำภำควิชำ 39 คน และอำจำรย์พิเศษ 6 คน (AUN.6.2-03)
ตาราง AUN.6.1 จำนวนอำจำรย์ประจำภำควิชำจำแนกตำมปีกำรศึกษำ ตำแหน่งทำงวิชำกำร เพศ และวุฒิปริญญำ
เอก (หน่วย : คน)
ปีการศึกษา 2562
ประเภท
ป.เอก
ช ญ N
N
%
ศ.
2 - 2 2
100
รศ
7 - 7 7
100
ผศ.
14 2 16 11 68.75
อ.
4 4 8 7 87.5
อ.พิเศษ 6 - 6 2 33.33
รวม 33 6 39 29 74.35

ตาราง AUN.6.2 สัดส่วนบุคลำกรสำยวิชำกำรต่อนักศึกษำ
FTES ของนักศึกษา
สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ
[ประจา + พิเศษ] ***
ปริญญาตรี
ต่อ FTES ของนักศึกษา**
2562
34 + 7.75 = 41.75***
305.89
1 : 7.33
หมำยเหตุ รำยงำนภำระงำนสอนของอำจำรย์ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์อตุ สำหกรรม
***ภำระงำนสอน นับ FTE (Full - Time Equivalent) จำก 1 FTE = 40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
ปีการศึกษา

FTES ของบุคลากรสายวิชาการ*

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
จำกกำรที่บุ คลำกรสำยวิชำกำรที่มี ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรดังที่
กล่ำวใน AUN.6.2 ส่งผลให้ภำควิชำมีกำรประกำศรับสมัครบุคลำกรใหม่ (AUN.6.2-02) ทดแทนในตำแหน่งที่ว่ำงอยู่
ซึ่งกำรประกำศรับสมัครดังกล่ำวสำมำรถพบได้ ที่เมนู “ข่ำวสมัครงำน” ของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และ
“รับ สมั ครพนั กงำนมหำวิทยำลั ย ” ของกองบริห ำรและจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่ ง
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำจะดำเนินกำรโดยใช้วิธีกำรเลือกสรรบุคคล ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลกำหนด โดยจัดทำเป็นประกำศมหำวิทยำลัย ซึ่งบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตำมที่
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มหำวิทยำลัยกำหนด และต้องมีคุณสมบั ติเฉพำะตำมที่คณะกรรมกำรได้ระบุไว้ (AUN.6.3-01) ผลกำรคัดเลือก
หลังจำกกำรสอบสัมภำษณ์พบว่ำมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 1 คน ได้แก่ ดร.จักรกฤช ภักดีโต จะบรรจุอยู่ในหน่วยไฟฟ้ำ
กำลังและควบคุม เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ 15 มิถุนำยน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นอำจำรย์ใหม่ในปีกำรศึกษำ 2563 โดย
คุณสมบัติสำคัญของอำจำรย์ใหม่ต่อ หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพที่เน้นทักษะด้ำนวิชำชีพตำมข้อกำหนดของ
มำตรฐำนวิชำชีพ คือ อำจำรย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ วิศวกรรมที่ถูกกำหนด
จำกสภำวิศวกร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของกำรเพิ่มอัตรำกำลังของภำควิชำและหลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำ
วิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี)
สำหรับปีกำรศึกษำ 2562 บุคลำกรสำยวิชำกำรประจำภำควิชำทั้งสิ้น 34 คน (AUN.6.2-02)
ตาราง AUN.6.4 กำรคงอยู่ของอำจำรย์
จานวนอาจารย์
ปีการศึกษา
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา
2562

34

จานวนอาจารย์ลาออก/
เกษียณในระหว่าง
ปีการศึกษา
-

จานวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง
ปีการศึกษา
-

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ปลายปีการศึกษา
34

ส ำหรั บ กำรประเมิ น ผลของบุ ค ลำกรสำยวิ ช ำกำรที่ รับ ใหม่ จ ะก ำหนดให้ มี ก ำรผ่ ำนกำรอบรมทำงด้ ำ น
สมรรถนะของกำรเป็นอำจำรย์ผู้สอน และมีกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำน จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1
กำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำน 1 ปีแรก ระยะที่ 2 กำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำน 3 ปี และระยะที่ 3
กำรประเมิน ผลกำรบรรจุ เป็ น พนั กงำนประจำที่มีเกณฑ์ มำตรฐำนตำมที่คณะกรรมกำรบริห ำรงำนบุคคลของ
มหำวิทยำลัยกำหนดโดยรำยละเอียดข้อมูลจะมีกำรชี้แจงให้บุคลำกรสำยวิชำกำรที่รับใหม่ได้รับทรำบตั้งแต่เริ่มต้น
ปฏิบัติงำน
ขณะที่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังปรำกฏใน AUN.6.4 ที่มีผลต่อกำรขึ้นเงินเดือนของบุคลำกรสำย
วิชำกำร ซึ่งบุคลำกรสำยวิชำกำรทุกคนจะถูกประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเบื้องต้นจำกหัวหน้ำภำควิชำ และจะเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของทำงมหำวิทยำลัยกำหนด โดยที่จะให้ผู้มีอำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ว่ำด้วย กำรบริ หำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลง
นำมในกำรงำนให้เลื่อนตำแหน่งหรือกำรขึ้นเงินเดือนซึ่งมหำวิทยำลัยกำหนดให้มีกำรประเมินปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ระหว่ำงเดือน ต.ค. ถึง มี.ค. และครั้งที่ 2 ระหว่ำงเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. เพื่อนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำ
หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน และเลื่อนเงินเดือน ขณะที่กำรเลื่อนตำแหน่งในบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจะอยู่
ในรูปแบบกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร ได้แก่ ผศ. รศ. และ ศ. ตำมลำดับ (AUN.6.3-02)
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
กำรประเมิน ผลกำรปฏิบั ติงำนของบุ คลำกรสำยวิช ำกำรในแต่ล ะครั้งด้ว ยแบบสรุป กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มหำวิทยำลัยกำหนดซึ่งมีองค์ประกอบกำรประเมิน 3 ด้ำน (AUN.6.4) ได้แก่
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1) ผลสัมฤทธิ์ของงำน ซึ่งจะครอบคลุมภำระงำนสอน งำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร และงำนบริหำรของ
แต่ละบุคคล
2) ผลกำรประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ควำมใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและควำมซื่อสัตย์
(M) ควำมมุ่งมั่น ให้เกิดผลสำเร็จของงำน (U) กำรทำงำนเป็นทีม (T) จิตส ำนึกองค์ก ร (N) และกำร
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง (B)
3) ข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภำควิชำสนับสนุนให้บุคลำกรสำยวิชำกำรเข้ำร่วมฝึกอบรม สัมมนำ และประชุมวิชำกำร เพื่อนำมำใช้เป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสมรรถนะของตนเอง พัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรทำวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ตลอดจน
พัฒนำกำรดำเนินงำนของหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ตาราง AUN.6.5 สรุปกำรเข้ำร่วมฝึกอบรม สัมมนำ และประชุมวิชำกำร (AUN.6.5)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 ผศ.ดร.ชูชำติ สีเทำ
2 ผศ.ดร.พรวิไล สุขมำก

3 ดร.นุชนำฎ ชุ่มชื่น
4 ดร.กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง

5 ผศ.ดร.นำโชค วัฒนำนัย

หัวข้อ/เรื่อง

วันเวลา / สถานที่อบรม

ประชุมจัดทำรำยละเอียดผังกำรสร้ำงข้อสอบสมรรถนะ
วันที่ 25-26 ก.พ. 63
ด้ำนควำมรู้ภำคทฤษฎีและควำมรู้ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน เวลำ 09.00 - 19.00 น. ณ ห้องแกรนด์
ตำม มำตรฐำนวิชำชีพครู (Test BluePrint)
บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหำนคร
เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra Beach
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ Resort & Spa จ.ชลบุรี
ปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำที่ วันที่ 17-18 ก.พ. 63 เวลำ 08.30มุ่งเน้น ผลลัพท์ Outcome Based Education (OBE)
16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิจยั
รุ่นที่ 2
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 9
เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra Beach
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ Resort & Spa จ.ชลบุรี
ปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้ำร่วมสัมมนำคณะกรรมกำรสวัสดิกำรและสิ่งจูงใจ
วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 ณ โรงแรมเอเรื่อง กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์ส่งเสริม วัน กรุ๊ป พัทยำ จังหวัดชลบุรี
สวัสดิกำรและสิ่งจูงใจ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra Beach
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ Resort & Spa จ.ชลบุรี
ปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์
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ที่

ชื่อ – นามสกุล

6 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

7 ผศ.ดร.สิริชัย จันทร์นิ่ม

8 ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กลู
9 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ

10 ดร.ภัควี หะยะมิน

หัวข้อ/เรื่อง
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 2019
Internation Conference on Science, Engineering
@ Technology (ICSET)
เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงำน ประจำปี
งบประมำณ 2563 ในหลักสูตรกำรพัฒนำสมองกลฝังตัว
ในงำนแอพพิลเคชั่นประมวลผลภำพ (Machine Vision
Open with Eagle Eye Smart Camera)
เข้ำร่วมอบรมโครงกำรศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง
หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงำน 5 นครรำชสีมำ ชื่อ
หลักสูตรกำรพัฒนำสมองกลฝังตัวในงำนแอพลิเคชั่นใน
งำนประมวลผล (LabVIEW Programming and image
Processing
เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรจัดทำร่ำงมำตรฐำน
และร่ำงวิธีกำรทดสอบมำตรฐำนแรงงำนแห่งชำติ รองรับ
10 อุตสำหกรรมแห่งอนำคต
เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรปรับปรุงรำยละเอียด
หลักสูตร (คอศ.1) ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำย
ปฏิบัติกำร
เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับชำติ พะเยำวิจัย ครั้งที่ 9
และได้นำเสนอผลงำนวิจัย เรื่องกำรประเมินประสิทธิภำพ
มอเตอร์ไฟฟ้ำเหนี่ยวนำเพื่อใช้ในงำนภำคสนำม
เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์
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วันเวลา / สถานที่อบรม
วันที่ 15-20 พ.ย. 62 ณ สมำพันธรัฐสวิส

วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra Beach
Resort & Spa จ.ชลบุรี

วันที่ 11-15 ธ.ค. 62 ณ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสรุ นำรี จ.นครรำชสีมำ

วันที่ 17-21 ก.พ. 63 ณ สถำบันพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 5 นครรำชสีมำ

วันที่ 21-22,24 ม.ค. 63 ณ โรงแรมดิไอ
เดิล เซอร์วิส เรสซิเด้นซ์ จ. ปทุมธำนี
วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra Beach
Resort & Spa จ.ชลบุรี

วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลำ 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคกลำง 3
วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra Beach
Resort & Spa จ.ชลบุรี

วันที่ 23-24 ม.ค. 63 ณ มหำวิทยำลัย
พะเยำ จ.พะเยำ
วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra Beach
Resort & Spa จ.ชลบุรี

ที่

ชื่อ – นามสกุล

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
ผศ.วิเศษ ศักดิ์ศิริ
ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว
ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
ดร.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล
ดร.กฤตยำ ทองผำสุข
ว่ำที่ร้อยตรี ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
ผศ.ดร.ภำนี น้อยยิ่ง
ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมำกูล
นำยนิวัติ สุขศิริสันต์
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภำ
ดร.ขนิษฐำ หินอ่อน
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญำนันท์
ผศ.ดร.วัฒนำ แก้วมณี
รศ.ดร.มีชัย โลหะกำร
ผศ.นริศร แสงคะนอง
ผศ.ณิชมน พูนน้อย
อ.กนกวรรณ กลิ่นเอี่ยม
รศ.ดร.พงศธร ชมทอง
ผศ.ดร.เอกกมล บุญญผลำนันท์
รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์

หัวข้อ/เรื่อง

วันเวลา / สถานที่อบรม

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง วันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra Beach
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ Resort & Spa จ.ชลบุรี
ปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

ไม่มีกำรเข้ำร่วมอบรม
เข้ำร่วมประชุมนำนำชำติ UMAP International
Conference 2019

วันที่ 13 พ.ย. 62 เวลำ 13.00-17.00 ณ
ห้องประชุม Fuji 2 ชั้น 4 โรงแรม Hotel
Nikko Bangkok กรุงเทพฯ

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหำวิทยำลัยมีกำรมอบรำงวัลให้แก่บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักกำรเกณฑ์กำรคัดเลือก
และคุณสมบัติตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกำศเกียรติคุณแก่ผู้ที่
ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้ำงประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยและหน่วยงำน
สมควรได้รับกำรยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ปีกำรศึกษำ
2562 ไม่มีบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับรำงวัลดังกล่ำว
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สำหรับบุคลำกรที่ทำงำนวิจัยและมีกำรนำเสนอหรือตีพิมพ์เผยเพื่อกำรแพร่ผลงำนวิจัย ทำงส่วนงำนมีกำรให้
กำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์และเผยแพร่บทควำมวิจัยในลักษณะเงินสมนำคุณให้แก่ผู้เขียนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร โดยใช้ประกำศหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงิน สมนำคุณกำรเขียนบทควำมวิจัยที่ได้รับ
กำรตีพิ มพ์ของมหำวิท ยำลั ย จำกเงิน งบประมำณเงินรำยได้ที่ได้มีกำรกำหนดหลักเณฑ์ และอัตรำกำรจ่ำยเงิน
สมนำคุณกำรเขียนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ตำมประกำศคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม (AUN.6.6-02) ในส่วน
ของภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำมีกำรสนั บสนุนเป็นทุนอุดหนุนเพื่อกำรไปนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรและผลงำนวิจัย
ตำมหลักเกณฑ์กำรให้ทุนอุดหนุนเพื่อกำรไปเสนอผลงำนวิชำกำรระดับชำติและระดับนำนำชำติ ตำมประกำศของ
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม (AUN.6.6-03)
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำมีกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรสำยวิชำกำรทำงำนวิจัยและผลิตผลงำนที่
ทรงคุณค่ำเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนงำนและมหำวิทยำลัย รวมไปถึงกำรส่งเสริมให้มีกำรนำไปบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน บูรณำกับกำรให้บริกำรวิชำกำร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดต่อสั งคม ปี กำรศึกษำ 2562 บุ คลำกรสำยวิช ำกำรมี กำรตีพิ มพ์เผยแพร่ผ ลงำนวิจัยทั้ งในระดับ ชำติและ
นำนำชำติรวม 54 เรื่อง (AUN.6.7)
ตาราง AUN.6.4 จำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่
ปีการศึกษา
2562

ประเภทการเผยแพร่
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
5
49

รวม

จานวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่ต่อบุคลากรสายวิชาการ

54

1.58

การประเมินตนเอง
6

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

6.1

Academic staff planning (considering succession,
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is
carried out to fulfil the needs for education, research and
service
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and
monitored to improve the quality of education, research
and service
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and
academic freedom for appointment, deployment and
promotion are determined and communicated
6.4 Competences of academic staff are identified and
evaluated
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7






6

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

6.5 Training and developmental needs of academic staff are
identified and activities are implemented to fulfil them
6.6 Performance management including rewards and
recognition is implemented to motivate and support
education, research and service
6.7 The types and quantity of research activities by academic
staff are established, monitored and benchmarked for
improvement
Overall

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.6.6

AUN.6.7

AUN.6.1 แผนพัฒนำบุคลำกร คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
AUN.6.2-01 ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง กำรจ่ำยเงินค่ำสอนพิเศษและค่ำสอนเกินภำระงำนสอน
AUN.6.2-02 ประกำศ กบม. เรื่อง รับ สมั ค รคัด เลื อ กบุ คคลเพื่ อ บรรจุเป็ น พนั ก งำนมหำวิท ยำลั ย
AUN.6.2-03 รำยชื่อบุคลำกรสำยวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2562
AUN.6.2-02 ประกำศ กบม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
AUN.6.2-03 รำยชื่อบุคลำกรสำยวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2562
AUN.6.3-01 ข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย ฉบับ 1-9
AUN.6.3-02 แบบคำขอรับกำรพิจำรณำกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
AUN.6.4 แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำร
AUN.6.5 กำรเข้ำร่วมฝึกอบรม สัมมนำ และประชุมวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร
AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกรำงวัลผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น
AUN.6.6-02 หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสมนำคุณ กำรเขียนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์
(ฉบับ 1-3)
AUN.6.6-03 หลั ก เกณฑ์ กำรให้ ทุ น อุ ด หนุ น เพื่ อ กำรไปเสนอผลงำนวิช ำกำรระดั บ ชำติ และระดั บ
นำนำชำติ
AUN.6.7 ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2562
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
ผลการดาเนินงาน

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is
carried out to fulfil the needs for education, research and service
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำมีกำรวำงแผนบุคลำกรสำยสนับสนุนซึ่งบุคลำกรทุกคนของภำควิชำจะทำหน้ำที่
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมต่ำง ๆ ให้แก่ทุกหลักสูตร โดยทำงภำควิชำได้ยึดหลักแผนพัฒนำ
บุคลำกรของทำงคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ในกำรดำเนินงำน ซึ่งอยู่ในแผนฉบับเดียวกับ
แผนพัฒ นำบุ คลำกรสำยวิชำกำร ซึ่งแผนพัฒ นำบุคลำกรมีจุดมุ่งหมำยที่จะพัฒ นำสมรรถนะและคุณ ภำพของ
บุคลำกรโดยยึดหลักตำมวิสัยทัศน์ของงำนบุคลำกรที่ว่ำ “พัฒนำคน ส่งเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมำภิบำล”
แผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนจัดทำโดยกำหนดตำมควำมคำดหวังด้ำนสมรรถนะของบุคลำกรที่ส่วนงำน
ต้องกำร จำกนั้นกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำหนดเป้ำประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย และ
แปลงกลยุ ท ธ์ไปสู่ กำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติก ำรในโครงกำรหรือกิจ กรรมต่ำง ๆ สุ ด ท้ำยมี กำรติ ดตำมประเมิน ผล
วิเครำะห์และสรุปผล เพื่อนำไปเป็นตัวบ่งชี้ของควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรที่กำหนดไว้
นอกจำกนั้ น แผนพั ฒ นำบุ คลำกรสำยสนั บ สนุ นประกอบด้ วยอั ตรำกำลั ง ควำมต้องกำรในกำรอบรม/พั ฒ นำ
บุคลำกร และแผนพัฒนำบุคคล เช่นเดียวกับแผนพัฒนำบุคลำกำรสำยวิชำกำร
ภำควิชำจัดอัตรำกำลังที่ มีหน้ ำที่แตกต่ำงกันเพื่อรองรับและตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำและ
บุคลำกรสำยวิชำกำร ดังตำรำง AUN.7-1 และ AUN.7-2
ตาราง AUN.7-1 จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำ
ปีการศึกษา 2562
ตรี
โท

สายงาน
บุคลำกรห้องปฏิบัติกำร
บุคลำกรสำยบริหำรจัดกำร
บุคลำกรสำยบริกำรนักศึกษำ
รวม
รวมทั้งหมด
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2
1
3

1
2
3
6

ตารางAUN.7-2 กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยและพนักงำนพิเศษ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นำงศิริรักษ์ สุขสุด
2 นำงสำวเสำวลักษณ์ วรรณบวร

3 นำงสำวกรปำรมี ณ บำงช้ำง

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรพัสดุ

ปริญญำโท

4 นำยนุกูล บุญทับ

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป
วิศวกรไฟฟ้ำ

พนักงานพิเศษ
5 นำงสำวกิดำกำนต์ กลิ่นเมธี

นักวิชำกำรศึกษำ

6 นำงสำวสุภำพร ชื่นสกุล*

นักวิชำกำรศึกษำ

นำยชินภัสร์ กำนุวงษ์**

นักวิชำกำรพัสดุ

หน้าที่

สถานที่ติดต่อ

ดูแลนักศึกษำปริญญำโทและ
เอก งำนหลักสูตร งำนวิจัย
ปริญญำโท งำนพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์ เบิก
จ่ำยเงินโปรเจค ยืม-คืน
อุปกรณ์ประกอบกำรเรียน
กำรสอน
ปริญญำโท งำนวิชำกำรปริญญำตรี งำน
กำรเงิน
ปริญญำตรี เบิกจ่ำยอุปกรณ์ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
หน่วยไฟฟ้ำกำลัง

สำนักงำนภำควิชำ
เคำน์เตอร์ 4
สำนักงำนภำควิชำ
เคำน์เตอร์ 1

ปริญญำตรี งำนสำรบรรณ งำนแผน
งำนโครงกำร กิจกำร นศ.
งำนฝึกงำน นศ. งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ปริญญำตรี เบิกจ่ำยอุปกรณ์ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญำตรี เบิกจ่ำยอุปกรณ์ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงำนภำควิชำ
เคำน์เตอร์ 2

สำนักงำนภำควิชำ
เคำน์เตอร์ 3
ตึก 44 ห้อง 510
สโตร์หน่วยไฟฟ้ำ
กำลัง

ตึก 44 ห้อง 402
สโตร์หน่วย
อิเล็กทรอนิกส์
ตึก 44 ห้อง 402
สโตร์หน่วย
อิเล็กทรอนิกส์

หมำยเหตุ *ปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 – 1 ตุลำคม 2562
**เริ่มปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
แต่ล ะครั้งที่ภ ำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำต้องกำรรับสมัครบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลำกรเก่ำที่
ลำออกหรื อ เกษี ย ณอำยุ ซึ่ ง จะมี ก ำรก ำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รและภำระงำนที่ ต้ อ งกำรอย่ ำงชั ด เจนตำม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ม หำวิ ท ยำลั ย ก ำหนด กำรประกำศรั บ สมั ค รสำมำรถพบได้ ที่ เมนู “ข่ ำวสมั ค รงำน” ของคณะ
www.fte.kmutnb.ac.th และกองบริ ห ำรและจั ด กำรทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่ ง จะมี ก ำร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และประกำศผลกำรคัดเลือกบุคคลอีกครั้งหนึ่ง สำหรับปีกำรศึกษำ 2562
ภำควิชำได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนพิเศษ จำนวน 2 อัตรำ ตำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ และ
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นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (AUN.7.2-01) โดยมีเพียงตำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุที่ผ่ำนกำรคัดเลือก คือ นำยชินภัสร์
กำนุวงษ์ ทดแทน นำงสำวสุภำพร ชื่นสกุล ที่ได้ลำออกไป
เมื่อได้รับบุคลำกรใหม่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้ำภำควิชำจะมีกำรมอบหมำยงำนแก่บุคลำกรสำยสนับสนุนตำม
ภำระงำนที่ได้ประกำศรับสมัครและเกลี่ยภำระงำนตำมควำมสำมำรถ โดยหำกเป็นบุคลำกรที่ทำหน้ำที่ประจำอยู่
สโตร์ของแต่ละหน่วย บุคลำกรใหม่จะได้รับมอบหมำยงำนที่เกี่ยวข้องจำกหัวหน้ำหน่วยอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบข้อบังคับ กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย (AUN.7.2-02)
ระเบียบข้อบังคับ กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนพิเศษ (AUN.7.2-03)
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวในข้อ AUN.7.3 จะมีผลต่อกำรเลื่อนตำแหน่งและกำรขึ้นเงิน เดือน
ของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลำกรสำยสนับสนุนทุกคนจะถูก
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเบื้องต้นจำกหัวหน้ำภำควิชำ และจะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของทำง
มหำวิทยำลัยกำหนด โดยที่จะให้ผู้มีอำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ว่ำ
ด้วย กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนำมในกำรงำนให้เลื่อนตำแหน่งหรือกำรขึ้น
เงินเดือน
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน ทุกตำแหน่งจะมีกำรกำหนดเพื่อให้พัฒนำ หรือ
ปรับปรุงผู้ปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติงำนให้ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีกำรประเมินโดยใช้หลักกำรและ
แบบฟอร์มที่มหำวิทยำลั ยกำหนด กรณี พนักงำนมหำวิทยำลั ยใช้แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน ซึ่งมีองค์ประกอบกำรประเมิน 2 ด้ำน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงำน
2) ผลกำรประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ควำมใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและควำมซื่อสัตย์ (M)
ควำมมุ่งมั่นให้ เกิดผลสำเร็จของงำน (U) กำรทำงำนเป็นทีม (T) จิตสำนึกองค์กร (N) และกำรพัฒ นำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง (B)
กรณี พ นั ก งำนพิ เศษใช้ แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ร ำชกำรของพนั ก งำนพิ เศษ ซึ่ ง มี
องค์ประกอบกำรประเมิน 3 ด้ำน ได้แก่
1) ภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
2) ผลงำนและคุณลักษณะในกำรปฏิบัติงำน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน
หำกผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุ คลำกรท่ำนใดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง และทำง
ภำควิชำได้มีกำรให้โอกำสพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนแล้ว แต่ผลกำรประเมินของกำรปฏิบัติงำนยังไม่ดีขึ้น
ทำงภำควิชำอำจจะพิจำรณำให้ออกจำกงำนโดยถือว่ำสัญญำจ้ำงสิ้นสุดลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธี กำร
ของทำงคณะกรรมกำรกำหนด โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงำน คุณภำพ และปริมำณงำนรวมไปถึงกำรรักษำวินัย
และจรรยำบรรณของเจ้ำหน้ำที่ (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และ AUN.7.3-03)
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นอกจำกนั้ น ภำควิ ช ำได้ ส อบถำมควำมพึ งพอใจต่ อ กำรให้ บ ริก ำรของนั ก ศึ ก ษำในหลั ก สู ต ร มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 23 คน (AUN.9.1) พบว่ำด้ำนกำรให้คำปรึกษำวิชำกำร และแนะแนวชีวิต ข้อ 3.4
เจ้ำหน้ำที่ภำควิชำให้คำแนะนำและช่วยเหลือพบว่ำควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่ทุกคนอยู่ในระดับ
มำก ที่ค่ำเฉลี่ย 3.94 ขึ้นไป
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนของหลักสูตรได้ใช้กระบวนกำรของคณะที่มีกำรสำรวจควำมต้องกำรใน
กำรอบรมของสำยสนับสนุนว่ำต้องกำรพัฒนำตนเองทำงด้ำนใด รวมถึงกำรอบรมโครงกำรใด ๆ ที่หน่ วยงำนอื่นส่ง
เรื่องผ่ำนทำงภำควิชำ บุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งในส่วนของพนักงำนมหำวิทยำลัยและพนักงำนพิเศษสำมำรถเข้ำ
อบรมตำมโครงกำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในภำระหน้ำที่ของแต่ละคน รวมทั้งโครงกำรที่หัวหน้ำภำควิชำพิจำรณำ
เห็นสมควรให้บุคลำกรสำยสนับ สนุ นได้รับกำรพัฒ นำ เพื่อที่บุคลำกรจะได้เ พิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถและนำ
ควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ปีกำรศึกษำ 2562 มีบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 6 คน เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 4 คน และพนักงำน
พิเศษ 2 คน โดยแต่ละกำรอบรมจะเป็นเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยหรือเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องทำ
อยู่ เป็ น ประจ ำ เพื่ อพั ฒ นำควำมรู้ ของตนเองและน ำควำมรู้ที่ ได้ มำพั ฒ นำกำรท ำงำนให้ มี ประสิ ทธิภ ำพมำกขึ้ น
(AUN.7-4)
ตาราง AUN.7-4 สรุปกำรเข้ำอบรมและพัฒนำของบุคลำกรสำยสนับสนุน
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงำนมหำวิทยำลัย
1 นำงศิริรักษ์ สุขสุด

2

นำงสำวกรปำรมี ณ บำงช้ำง

3.

นำยนุกูล บุญทับ

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม
อบรมเรื่อง กำรใช้ระบบ KMUTNB Risk
Management

วันเวลา / สถานที่อบรม

วันที่ 28 พ.ย. 62 เวลำ 09.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้อง406
และ 407 ขั้น 4 อำคำรอเนกประสงค์
มจพ.
สัมมนำเชิงปฏิบัติของกำรภำควิชำครุศำสตร์ ในระหว่ำงวันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra
ไฟฟ้ำ ในหัวข้อเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี
หลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ในระหว่ำงวันที่ 28-29 ม.ค. 63 เวลำ
สมรรถนะวิชำชีพเฉพำะตำแหน่ง รุ่นที่ 11 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9
อำคำรสำนักวิจยั วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มจพ.
สัมมนำเชิงปฏิบัติของกำรภำควิชำครุศำสตร์ ในระหว่ำงวันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra
ไฟฟ้ำ ในหัวข้อเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี
หลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
สัมมนำเชิงปฏิบัติของกำรภำควิชำครุศำสตร์ ในระหว่ำงวันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra
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ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
4 นำงสำวเสำวลักษณ์ วรรณบวร
พนักงำนพิเศษ
1 นำงสำวกิดำกำนต์ กลิ่นเมธี

2

นำยชินภัสร์ กำนุวงษ์

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม
ไฟฟ้ำ ในหัวข้อเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ
หลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ พ.ศ. 2562

วันเวลา / สถานที่อบรม
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี

อบรมเรื่อง กำรใช้ระบบ KMUTNB Risk
Management

วันที่ 28 พ.ย. 62 เวลำ 09.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้อง406
และ 407 ขั้น 4 อำคำรอเนกประสงค์
มจพ.
สัมมนำเชิงปฏิบัติของกำรภำควิชำครุศำสตร์ ในระหว่ำงวันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra
ไฟฟ้ำ ในหัวข้อเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี
หลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
สัมมนำเชิงปฏิบัติของกำรภำควิชำครุศำสตร์ ในระหว่ำงวันที่ 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra
ไฟฟ้ำ ในหัวข้อเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ
Beach Resort & Spa จ.ชลบุรี
หลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ พ.ศ. 2562

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหำวิทยำลัยมีกำรมอบรำงวัลให้แก่บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ปฏิบัติงำนดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักกำร
เกณฑ์กำรคัดเลือกและคุณสมบัติตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกำศ
เกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้ำงประโยชน์แก่มหำวิทยำลัย
และหน่วยงำน สมควรได้รับกำรยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนต่อไป โดยปีกำรศึกษำ
2562 ผู้ที่ได้รับรำงวัลดังกล่ำวเป็นเจ้ำหน้ำที่ของสำนักคณบดี
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การประเมินตนเอง
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7










รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.7.1 AUN.6.1 แผนพัฒนำบุคลำกร คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
AUN.7-2 AUN.7.2-01 ประกำศ ก.บ.ม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนพิเศษ
AUN.7.2-02 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย
AUN.7.2-03 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนพิเศษ
AUN.7-3 AUN.7.3-01 แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
AUN.7.3-02 แบบประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของพนักงำนพิเศษ
AUN.7.3-03 รำยงำนผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของพนักงำนพิเศษ
AUN.9.1 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำและระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2562
AUN.7-4 AUN.7.4 สรุปกำรเข้ำอบรมและพัฒนำของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
AUN.7-5 AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกรำงวัลผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น
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AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
ผลการดาเนินงาน

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date
หลักสูตรได้กำรกำหนดจำนวนนักศึกษำที่จะประกำศรับเข้ำในแต่ละปีกำรศึกษำ เพื่อให้กลุ่มงำนรับเข้ำ
ศึก ษำของมหำวิท ยำลั ย ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำระเบี ย บกำรรับ สมัค รนั ก ศึก ษำใหม่แ ละประชำสั ม พั น ธ์ท ำงเว็บ ไซต์
http://www.admission.kmutnb.ac.th/ โดยหลักสูตรได้กำหนดจำนวนนักศึกษำไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ
2.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำระยะ 6 ปี (AUN.1.2-04)
ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีกำรศึกษำแรกที่หลักสูตรได้เปิดรับคัดเลือกนักศึกษำในระบบ TCAS ส่งผลให้
หลักสูตรได้คัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อ 5 ประเภท ได้แก่
1) TCAS รอบ 1: นักศึกษำเรียนดีประพฤติดี
2) TCAS รอบ 2: กำรสอบคัดเลือกด้วยระบบรับตรง
3) TCAS รอบ 3: กำรรับสมัครนักศึกษำระบบรับตรงร่วมกัน สมัครผ่ำนเว็บไซด์ ทปอ. GAT PAT สำมัญ 9 วิชำ
4) TCAS รอบ 4: รับสมัคร Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสำขำเหมือนกันหมด O-NET
5) TCAS รอบ 5: รับตรงอิสระ
ประเภทกำรรับเข้ำ 2 ประเภทแรกเป็นประเภทที่หลักสูตรได้ดำเนินกำรมำโดยตลอด คือ กำรรับนักศึกษำ
เรียนดีและประพฤติดี (AUN.8.1-01) และกำรสอบตรง (AUN.8.1-02) โดยปีกำรศึกษำ 2562 มีจำนวนนักศึกษำที่
ประกำศรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษำเรี ย นดี แ ละประพฤติ ดี 50 คน ส ำหรั บ กำรสอบตรงมี จ ำนวนประกำศรั บ 25 คน
(AUN.8.1-03) ขณะที่ ป ระเภทกำรรั บ นั ก ศึ ก ษำต่ อ ที่ เหลื อ เป็ น กำรสมั ค รเข้ ำ ศึ ก ษำต่ อ ผ่ ำ นระบบของ ทปอ.
รำยละเอียดของโครงกำรสอบตรง และโครงกำรเรียนดีประพฤติดีมีรำยละเอียด ดังนี้
โครงกำรเรียนดีประพฤติดี (TCAS รอบ 1) (AUN.8.1-01) มีเกณฑ์กำรยื่นสมัคร ดังนี้
1. เป็นนักศึกษำที่กำลังจะสำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
2. มีค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) นับถึงภำคเรียนที่ 2/2561 ต้องไม่น้อยกว่ำ 2.75
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชำคณิตศำสตร์ที่ผ่ำนมำนับถึงภำคเรียนที่ 2/2561 ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
4. มีควำมประพฤติดี โดยให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียน หรือวิทยำลัยเป็นผู้รับรอง
5. กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 2.75 แต่ไม่น้อยกว่ำ 2.50 และได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพไม่ต่ำกว่ำในระดับภำค ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด
โดยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมเป็นผู้ดำเนินกำรกำหนดวัน เวลำ ในกำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์
แต่กำรสอบสัมภำษณ์จะดำเนินกำรด้วยอำจำรย์ประจำภำควิชำ โดยควำมรู้ในกำรสอบข้อเขียนประกอบด้วย
1. ควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์
2. ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ
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3. ควำมถนัดทำงวิชำชีพ
โครงกำรสอบตรง (TCAS รอบ 2) ระบบถู ก ด ำเนิ น กำรจั ด สอบด้ ว ยข้ อ สอบกลำงของมหำวิ ท ยำลั ย
ประกอบด้วยวิชำต่ำง ๆ ดังนี้
1. ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์
2. ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์ - เคมี)
3. ควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ (ภำษำอังกฤษเทคนิคและภำษำอังกฤษทั่วไป)
4. ควำมรู้พื้นฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์ (คณิตศำสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ทฤษฎีไฟฟ้ำ /
อิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบ) โดยวิชำนี้จะเป็นกำรออกข้อสอบร่วมกันของ 3 ภำควิชำที่มีวิชำสอดคล้อง
กัน ได้แก่ 1) ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 2) ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ และ 3) ภำควิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ วิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
สำหรับ คุณสมบั ติของผู้เข้ำศึกษำต่อ ของหลักสูตรในระบบกำรสอบตรงนั้นได้มีกำรระบุอย่ำงชัดเจนดัง
ปรำกฏใน มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณ สมบั ติของผู้ เข้ำศึกษำ (AUN.1.1-01) และระเบี ยบกำรรับ สมัค รบน
เว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ข้ำงต้นซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในสำขำวิชำไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำกำลัง อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนำคม หรือเทียบเท่ำ จำกสถำบันกำรศึกษำซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรรับรองวิทยฐำนะหรือ
- เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) สำยสำมัญ สำยวิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์หรือ
ผ่ำนกำรเรียนในรำยวิชำวิทยำศำสตร์และรำยวิชำคณิ ตศำสตร์รวมกันไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต จำก
สถำบันกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรองหรือ
- เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ตำมระเบี ยบมหำวิ ทยำลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนื อว่ำด้ วย
กำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตหรือ
- สำหรับผู้ที่ไม่เข้ำเกณฑ์ดังกล่ำวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจำหลักสูตรของภำควิชำ
ตาราง AUN.8-1 ข้อมูลกำรรับเข้ำนักศึกษำในหลักสูตร
ปีการศึกษา
2562

จานวนผู้สมัคร
112

จานวนที่ประกาศรับ
90

จานวนผู้มสี ิทธิเข้าศึกษา
28+29+28 = 85

จานวนที่ลงทะเบียน
88

ตาราง AUN.8-2 จำนวนนักศึกษำทั้งหมดจำแนกตำมชั้นปีที่ศึกษำ
ปี
การศึกษา
2562

นักศึกษา
ปี 1
1
88

ปี 2
2
80

1
-

ปี 3
2
-

1
-

ปี 4
2
-
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1
-

ปี 5
2
-

1
-

รวม
2
-

1

2

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated.
ปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรได้คัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อ 5 ประเภท ได้แก่
1) TCAS รอบ 1: นักศึกษำเรียนดีประพฤติดี
2) TCAS รอบ 2: กำรสอบคัดเลือกด้วยระบบรับตรง
3) TCAS รอบ 3: กำรรับสมัครนักศึกษำระบบรับตรงร่วมกัน สมัครผ่ำนเว็บไซด์ ทปอ. GAT PAT สำมัญ
9 วิชำ
4) TCAS รอบ 4: รับสมัคร Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสำขำเหมือนกันหมด O-NET
5) TCAS รอบ 5: รับตรงอิสระ
มหำวิทยำลัยจะส่งผลคะแนนกำรสอบข้อเขียนและประวัติของผู้สมัครศึกษำต่อของหลักสูตร พร้อมสรุป
รำยชื่อผู้สอบสัมภำษณ์ให้ภำควิชำรับทรำบ และเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสัมภำษณ์ด้วยอำจำรย์ ประจำหลักสูตร ซึ่ง
ผู้สมัครศึกษำต่อจะได้รับกำรประเมินผลจำกแบบฟอร์มสำหรับกำรประเมินกำรสอบสั มภำษณ์ตำมหัวข้อที่ได้ถูก
กำหนดไว้ (AUN.5.1-01) ควบคู่กับแนวทำงข้อคำถำมของภำควิชำ (AUN.5.1-02) หลังจำกนั้น กรรมกำรสอบ
สัมภำษณ์จะเป็นผู้พิจำรณำขั้นต้นว่ำสมควรให้เข้ำศึกษำต่อหรือไม่
เมื่อจบกำรสอบสัมภำษณ์รอบสุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว อำจำรย์ผู้ทำหน้ำที่สอบสัมภำษณ์ได้พูดคุยเกี่ยวกับ
กำรรับเข้ำกับผู้บริหำรดังที่กล่ำวแล้วใน AUN.5.1 เกี่ยวกับจำนวนนักศึกษำที่เปิดรับในแต่ละรอบ ภำควิชำได้รับฟัง
และปรับกำรรับนักศึกษำโดยเน้นรับจำนวนนักศึกษำในรอบ 1 – 2 ให้มีปริมำณมำกขึ้นในปีกำรศึกษำ 2563
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload.
หลักสูตรและภำควิชำมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน ผลกำรเรียน และภำระกำรเรียนของผู้เรียน
ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศเพื่องำนทะเบียนนักศึกษำ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp อีกทั้งมี
กำรมอบหมำยอำจำรย์ประจำห้องในแต่ละชั้นปี (AUN.8.3) ให้คำแนะนำในกำรลงทะเบียนติดตำมผลกำรเรียน
และควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน และกำรใช้ชีวิตของนักศึกษำประจำห้องผ่ำนช่องทำง Line, Facebook, อีเมล หรือ
แม้แต่กำรนัดประชุม โดยแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับอำจำรย์ประจำห้องและนักศึกษำตกลงร่วมกัน
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability.
หลักสูตรมีกำรให้คำแนะนำด้ำนกำรศึกษำผ่ำนทำงโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ที่จัดขึ้นโดยคณะใน
แต่ละปีกำรศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำใหม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำ อีกทั้งเป็น
กำรปลู กฝั งให้ นั กศึกษำมี จริย ธรรม คุณ ธรรม และจรรยำบรรณในกำรประกอบอำชี พ ซึ่ งช่วงบ่ ำยของวันที่ จั ด
โครงกำรมีกำรแบ่งนักศึกษำตำมภำควิชำเพื่อให้แต่ละภำควิชำได้ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ของหลักสูตรตัวเอง อีกทั้ง
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมเพื่อขอคำแนะนำด้ำนกำรศึกษำกับอำจำรย์ประจำห้อง อำจำรย์ประจำวิชำ และเจ้ำหน้ำที่
ภำควิชำได้ อย่ ำงไรก็ตำม เจ้ำหน้ ำที่ประจ ำภำควิชำดังข้อมูลใน ตำรำง AUN.7-2 จะคอยให้ คำปรึกษำในที่เป็ น
ประโยชน์แก่นักศึกษำ อำทิ กำรถอนวิชำเรียน ลงทะเบียนล่ำช้ำ ฯลฯ อยู่เสมอ
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สำหรับกิจกรรมในหลักสูตรที่สำคัญ ได้แก่ กำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรปรับพื้นฐำนควำมรู้เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมของนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีกำรศึกษำเนื่องจำกปัญหำของนักศึกษำ
แรกเข้ำที่มำจำกสำยอำชีวศึกษำส่วนใหญ่จะมีปัญหำในวิชำพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำลัย (มคอ.2 หมวดที่
3 ข้อ 2.3 ปั ญ หำของนั กศึ กษำแรกเข้ำ ข้อ 2.4 กลยุ ทธ์ในกำรด ำเนิ น กำรเพื่ อกำรแก้ไขปั ญ หำ/ข้อ จำกั ดของ
นักศึกษำในข้อ 2.3) ซึ่งผลที่จะได้รับของโครงกำรจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง (AUN.8.4-01)
ปีกำรศึกษำ 2562 ภำควิชำได้สอบถำมระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำในหลักสูตร
23 คน พบว่ำระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำมี
ค่ำมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.07 (SD 0.751) ซึ่งมีค่ำใกล้เคียงกับด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและ
แนะแนวชีวิตที่ค่ำเฉลี่ย 4.06 (SD 0.853) ขณะที่ด้ำนสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้มีระดับควำมพึงพอใจน้อย
ที่สุ ด ที่ค่ำเฉลี่ ย 3.76 (SD 0.695) ส ำหรั บ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้ บริกำรนักศึกษำในภำพรวมทุ กด้ำนพบว่ำ
นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 3.91 (SD 0.821) (AUN.9.1)
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being.
ภำควิชำได้จัดห้องเรียน และห้องประลองและปฏิบัติกำร ตลอดจนสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ
ของหลักสูตรโดยคำนึงถึงควำมสะอำดและควำมเพียงพอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัยของนักศึกษำในหลักสูตร ขณะที่ห้องน้ำและบริเวณที่จัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละอำคำรได้รับกำรดูแลให้
ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงำนทำควำมสะอำดของแต่ละอำคำรดังผลกำรดำเนินกำรในข้อ AUN.9 สิ่งอำนวยควำม
สะดวกและโครงสร้ำงพื้นฐำนอีกทั้งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสภำวะจิตใจและกำรอยู่ร่วมกันของนักศึกษำในรั้ว
มหำวิท ยำลั ย ด้ ว ยกำรร่ ว มโครงกำรครู ไฟฟ้ ำสั ม พั น ธ์ (AUN.8.5-01) ซึ่ งมี กิ จกรรมเล่ น กีฬ ำกระชั บ มิ ต ร ได้ แ ก่
แบดมินตัน และฟุตซอล โดยมีตัวแทนของนักศึกษำแต่ละชั้นปีเข้ำร่วมกิจกรรม หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเช้ำ
นักศึกษำและอำจำรย์จะร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวันพร้อมกิจกรรมประกวดควำมสำมำรถของตัวแทนนักศึกษำ
ซึง่ ตัดสินผลจำกผลคะแนนจำกตัวแทนบุคลำกรของภำควิชำ ที่เข้ำร่วมงำน
โครงกำรกิจกรรมสัมพันธ์ “ครูไฟฟ้ำสัมพันธ์ 62”

ห น้ ำ | 51

ส ำหรั บ มหำวิ ท ยำลั ย ได้ ให้ ค วำมส ำคั ญ ในควำมเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องนั ก ศึ ก ษำด้ ว ยกำรดู แ ลสุ ขอนำมั ย ของ
นักศึกษำด้วยกำรบริกำรตรวจสุขภำพประจำปีฟรีให้แก่นักศึกษำที่แจ้งควำมจำนง ตลอดจนมีห้องพยำบำลเพื่อทำ
กำรรักษำและจ่ำยยำเบื้ องต้น และมีแพทย์ เวรเข้ำตรวจในแต่ล ะวัน ซึ่งนักศึกษำและบุคลำกรในมหำวิทยำลั ย
สำมำรถตรวจสอบแพทย์เวรเข้ำตรวจได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html และกำรทำประกัน
อุบัติเหตุให้แก่นักศึกษำทุกชั้นปี โดยคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนได้รับบำดเจ็บ และเสียชีวิต อ่ำนรำยละเอียด
ได้ที่ www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
ศูนย์บริกำรสุขภำพ มจพ.

การประเมินตนเอง
8

คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)

8.1

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

8.2
8.3
8.4
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คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





8
8.5

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7



รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.8.1

AUN.8.2

AUN.8.3
AUN.8.4
AUN.8.5

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร
5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.8.1-01 โครงกำรรับนักศึกษำเรียนดีและประพฤติดี
AUN.8.1-02 ระเบียบกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ โครงกำรรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีกำรศึกษำ 2562
AUN.8.1-03 สถิติกำรรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ประจำปีกำรศึกษำ 2562
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร
5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN 5.1-01 คู่มือกำรใช้แบบประเมินกำรสอบสัมภำษณ์ กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบัน
อุดมศึกษำระบบใหม่ (TCAS) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักรำช
2562 (ฉบับสมบูรณ์)
AUN 5.1-02 แนวทำงคำถำมสอบสัมภำษณ์สำหรับกรรมกำรสอบสัมภำษณ์
AUN.8.1-01 โครงกำรรับนักศึกษำเรียนดีและประพฤติดี
AUN.8.1-02 ระเบียบกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ โครงกำรรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีกำรศึกษำ 2562
AUN.8.3 คำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
AUN.9.1 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2562
AUN.8.5-01 โครงกำรครูไฟฟ้ำสัมพันธ์ 2562
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AUN.9สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
ผลการดาเนินงาน

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

ภำควิชำได้จัดห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนกำรสอนและ
กำรทำวิจัยได้แก่ โปรเจคเตอร์ ลำโพงและไมโครโฟนไว้เรียบร้อยแล้วรำยละเอียดห้องต่ำง ๆ ดังนี้
อำคำร 52 มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติกำร และห้องสำหรับนักศึกษำทำโครงงำนรวม 11 ห้องดังนี้
ห้องเรียน
- ชั้น 4 ห้อง 417
- ชั้น 5 ห้อง 501, 502, 503, 508
ห้องประลองและปฏิบัติกำร และห้องสำหรับนักศึกษำทำโครงงำน
- ชั้น 4 ห้อง 401-402 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง407 ห้องปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์
ห้อง 408 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ และห้องทำโครงงำน
ห้อง 416 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ และห้องทำโครงงำน
- ชั้น 5 ห้อง 507 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีกำรศึกษำแรกที่ได้ใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ณ ห้อง 507 ซึ่งได้มำจำกเงิน
บริจำคของศิษย์เก่ำ เนื่องจำกเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมได้ถูกใช้งำนมำเป็นเวลำนำน จึงส่งผลให้เทคโนโลยีที่มีมำแต่
เดิมไม่สำมำรถสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมของนักศึกษำระหว่ำงศึกษำอยู่ในหลักสูตร
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อำคำร 44 มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติกำรและห้องสำหรับนักศึกษำทำโครงงำนรวม 16 ห้อง
ดังนี้
- ชั้น 4 ห้อง 402 ห้องสโตร์หน่วยอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง 403 ห้อง Electrical Measurement Laboratory
ห้อง 404 ห้อง Feedback Control System Engineering Laboratory
ห้องปฏิบัติกำร 403 และ 404 ได้รับกำรปรับปรุงใหม่ แล้วเริ่มใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอนหรือกำรอบรม
ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1/2561 เป็นต้นมำ

- ชั้น 5 ห้อง 501 ห้องทำโครงงำน
ห้อง Automation
ห้องฝึกปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้ำซึง่ โถงใหญ่บริเวณชั้น 5 อยู่ตดิ ห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ำกำลัง
ห้อง 504 ห้อง CNC
ห้อง 505 ห้อง PCB
ห้อง 506 ห้องปฏิบัติกำรสำหรับทดลองควบคุม PLC
ห้อง 503, 507, 508 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร
ห้อง 509 ห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ำกำลัง
- ชั้น 6 ห้อง 601 ห้องโครงงำน
ห้อง 603 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร
ห้อง 609 ห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ำกำลัง
ห้อง 611 Electrical Machine Laboratory
อย่ำงไรก็ตำม นักศึกษำที่ต้องกำรใช้ห้องต่ำง ๆ ข้ำงต้น เพื่อทำงำนส่งอำจำรย์ ที่ไม่ใช่คำบเรียนที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ประจำชั้น และ/หรืออำจำรย์ประจำชั้นได้ อีกทั้งนักศึกษำสำมำรถเขียนใบยืมโปรเจคเตอร์
ลำโพงและไมโครโฟนได้ที่ภำควิชำในกรณี ที่ต้องกำรนำไปใช้นอกสถำนที่ ณ ห้องสำนักงำนภำควิชำ ชั้น 5 ตึก 52
เคำน์ เตอร์ 1 ขณะที่ นั ก ศึ ก ษำต้ อ งกำรยื ม คี ย์ ก ำร์ด ห้ อ งเรี ย น สำมำรถน ำบั ต รนั ก ศึ ก ษำมำแลกคี ย์ ก ำร์ ด ได้ ที่
เคำน์เตอร์ 2
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ปีกำรศึกษำ 2562 ภำควิชำได้สอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ (AUN.9.1) ในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับห้องเรียน ห้องโปรเจค และสิ่งสนับสนุน ดังนี้
- ควำมเหมำะสม เพียงพอ และทันสมัยของห้องเรียน และอุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน นักศึกษำ
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 3.65 (SD 0.775)
- ควำมเหมำะสม เพีย งพอ ทัน สมัยคณะ/มหำวิทยำลัย/ภำควิชำมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่สนับ สนุนกำรเรียนและกำรวิจัย นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย
3.86 (SD 0.573)
- ควำมเหมำะสม และเพี ย งพอของระบบอิ น เตอร์เน็ ต นั กศึ กษำมี ควำมพึ งพอใจอยู่ ในระดับ มำก ที่
ค่ำเฉลี่ย 3.77 (SD 0.752)
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหำวิทยำลัยมีหอสมุดกลำงที่นั กศึกษำของหลักสูตรสำมำรถไปค้นคว้ำหนังสือ ตำรำ และวำรสำร ซึ่ง
หอสมุดกลำงมีกำรสั่งซื้อหนังสือใหม่ ๆ เข้ำทุกปีตำมคำขอของนักศึกษำและอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยนอกจำกนั้น
นักศึกษำสำมำรถใช้งำนห้องโสตทัศนูปกรณ์ และใช้งำนห้องรวมเพื่อกำรติวหรือทำงำนเป็นกลุ่ม ด้วยกำรจองห้อง
ออนไลน์ได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหอสมุดกลำงที่ http://library.kmutnb.ac.th เวลำเปิดทำกำรของหอสมุดกลำง
ได้แก่
- ภำคกำรศึกษำปกติวันจันทร์-วันศุกร์ เวลำ 08.00-20.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 09.00-18.00 น.
- ภำคฤดูร้อนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลำ 08.00-16.00 น.
นอกจำกนั้น เว็บไซต์ของหอสมุดกลำงมีฐำนข้อมูลที่เป็นแหล่งค้นคว้ำให้นักศึกษำสืบค้นและดำวน์โหลด
เอกสำรต่ ำ ง ๆ ได้ จ ำก เมนู Online Database ฐำนข้ อ มู ล อำทิ เช่ น Elsevier e-Books Collection, ACM
Digital Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เป็นต้น และเมนู สืบค้นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม TDC ซึ่งจะเข้ำ
เว็บ ไซต์ http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่ อสื บค้ น เอกสำรฉบั บ เต็ มของ วิท ยำนิ พ นธ์ รำยงำนกำรวิจั ยของ
อำจำรย์ รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ
ปีกำรศึกษำ 2562 สำหรับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ (AUN.9.1) ในหัวข้อที่สอบถำม
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้ำข้อมูลพบว่ำ
- ควำมเหมำะสม เพีย งพอ ทัน สมัยคณะ/มหำวิทยำลัย/ภำควิชำมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่สนับ สนุนกำรเรียนและกำรวิจัย นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย
3.86 (SD 0.573)
- ควำมเพี ย งพอ ทั น สมั ย ของหนั งสื อ/ต ำรำ/วำรสำร/สื่ อสิ่ งพิ มพ์ แหล่ งข้อ มูล ค้น คว้ำของห้ อ งสมุ ด
มหำวิทยำลัย ทีส่ ำมำรถสนับสนุนกำรเรียนและกำรวิจัยได้ควำมเหมำะสม นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่
ในระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 3.82 (SD 0.664)
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education
and research

อำคำร 52 มีห้องประลองและปฏิบัติกำร และห้องสำหรับนักศึกษำทำโครงงำนรวม 6 ห้องดังนี้
- ชั้น 4 ห้อง 401-402 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง 407 ห้องปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์
ห้อง 408 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ และห้องทำโครงงำน
ห้อง 416 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ และห้องทำโครงงำน
- ชั้น 5 ห้อง 507 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
อำคำร 44 มีห้องประลองและปฏิบัติกำรและห้องสำหรับนักศึกษำทำโครงงำนรวม 14 ห้อง ดังนี้
- ชั้น 4 ห้อง 403 ห้อง Electrical Measurement Laboratory*
ห้อง 404 ห้อง Feedback Control System Engineering Laboratory *
*โดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง 2 ห้ อ งนี้ ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ใหม่ ในภาคการศึ ก ษาที่ 1/2561
ดังกล่าวไว้ใน AUN.9.1
- ชั้น 5 ห้อง 501 ห้องทำโครงงำน
ห้อง Automation
ห้องฝึกปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้ำซึง่ โถงใหญ่บริเวณชั้น 5 อยู่ตดิ ห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ำกำลัง
ห้อง 504 ห้อง CNC
ห้อง 505 ห้อง PCB
ห้อง 506 ห้องปฏิบัติกำรสำหรับทดลองควบคุม PLC
ห้อง 503, 507, 508 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร
- ชั้น 6 ห้อง 601 ห้องโครงงำน
ห้อง 603 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร
ห้อง 611 Electrical Machine Laboratory
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ (AUN.9.1) ในหั วข้อที่สอบถำม
เกี่ยวกับห้องปฏิบัติกำร และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ได้แก่ ควำมเพียงพอและทันสมัยของห้องปฏิบัติกำร เครื่องมือ
และอุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนและกำรวิจัย นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ค่ำเฉลี่ย 3.61 (SD 0.722)
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โดยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่ำงๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติกำรของภำควิชำมีควำมพร้อม
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูต รวิชำชีพตำมยื่นแสดงต่อ สภำวิศวกร (I2-01) ส ำหรับตัวอย่ำงรำยกำร
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่ำงๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติกำร แสดงดังตำรำง 9-1
ตาราง 9-1 ตัวอย่ำงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่ำงๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติกำร
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รำยกำร
เครื่องรีดฟิล์ม GMP รุ่น PHOTONEX@235DIGITAL
เครื่องแกะสลัก Robotech รุ่น RCN 6090 พร้อมตัวควบคุม
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น CD 800A
R-DECADE EXTECH INSTRUMENTS - 380400
เครื่อง INVERTER ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น 6SE6440-2UD17-5AA1
SIEMENS INVERTER MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480V
เครื่องกัดลำยวงจรพิมพ์ (ROTARY JET PROCESSOR)
เครื่องจ่ำยไฟกระแสตรงแบบอนำล็อก รุ่น GPR-303
เครื่องกำเนิดสัญญำณไฟฟ้ำ ยี่ห้อ MCP รุ่น SG1003
เครื่องกำเนิดสัญญำณแบบ 2 ช่อง ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022
เครื่องจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง ยี่ห้อ MCP รุ่น M10-TP3005H
แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง #APS1
กล่องค่ำควำมจุแบบปรับค่ำได้ ยี่ห้อ EXTECHรุ่น 380405
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS1052E
ดิจิตอลออสซิลโลสโคปควำมถี่100MHz ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS2102A
เครื่องกำเนิดสัญญำณฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022
ชุดทดลองกำรวัดและออกแบบวงจรพร้อมซอฟต์แวร์ รุ่น780379-02
ชุดทดลองกำรวัดและออกแบบวงจรรุ่น780381-02
บอร์ดทดลองกำรเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น779378-01
บอร์ดทดลองพลังงำนทดแทน รุ่น781360-01
บอร์ดทอลองเรื่องตัวตรวจจับรุ่น781032-01
เครื่องสแกนสำมมิติ
เครื่องพิมพ์สำมมิติ รำยละเอียด : รุ่น FF Creator Pro
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จำนวน
1
1
10
8
1
1
2
10
32
10
4
10
15
34
25
25
1
1
1
1
1
1
1

อย่ำงไรก็ตำม เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ นักศึกษำสำมำรถเซ็นยืมเพื่อใช้เรียนในวิชำที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องทำเรื่องคืนหลังหมดคำบเรียนในแต่ละวัน สำหรับคนที่ทำโครงงำนสำมำรถมำเซ็นยืมออกจำกสโตร์ได้เช่นกัน
โดยกำรยืม-คืนดังกล่ำวจะถูกตรวจสอบอีกครั้งในกรณีที่นักศึกษำมำทำเรื่องลำออกไม่ว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำหรือไม่
หำกมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดสูญหำย นักศึกษำที่เซ็นยืมต้องรับผิดชอบก่อนถึงจะมีกำรเซ็นเอกสำรให้
ขณะที่วัสดุฝึกจะมีกำรจัดสรรให้นักศึกษำได้ลงปฏิบัติงำนครบถ้วนตลอดระยะเวลำที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ในวิชำที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้มีควำมทันสมัยและเพียงพอต่อกำรใช้งำนของนักศึกษำในกำรเรียน เช่น ทองแดง
ส ำหรั บ งำนพั น มอเตอร์ /พั น หม้ อ แปลง ตะกั่ ว บั ด กรี และ แผ่ น PCB อเนกประสงค์ เป็ น ต้ น โดยผู้ ส อนและ
เจ้ำหน้ำที่ดูแลห้องสโตร์จะมีกำรคำนวณคงเหลือกับจำนวนนักศึกษำ โดยมีทั้งกำรสั่งซื้อล่วงหน้ำและ/หรือระหว่ำง
ภำคเรียนเพื่อให้วัสดุฝึกเพียงพอ
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
ภำควิชำได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สำยเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกชั้น ทั้ง 2 อำคำรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้แก่บุคลำกรและนักศึกษำของภำควิชำผ่ำน Wireless network connection ชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ด้วยกำร
ติ ด ตั้ ง Wireless Access Point เพิ่ ม เติ ม 14 จุ ด ขณะที่ ม หำวิ ท ยำลั ย ได้ พั ฒ นำควำมสำมำรถในกำรเข้ ำ ถึ ง
อินเตอร์เน็ตไร้สำยให้ครอบคลุมทุกส่วนของมหำวิทยำลัยผ่ำน Wireless network connection ที่ติดตั้งโดย AIS
ชื่อ @KMUTNB-WIFI by AIS นอกจำกนั้น ที่ตึก 44 และ 52 ได้มีกำรติดตั้ง Router เพิ่มเติมจำก TRUE ตั้งแต่
ช่วงปี กำรศึกษำ 2561 ซึ่งบุ ค ลำกรท่ำนใดมีรหั ส อิน เทอร์เน็ ตไร้ส ำยของ AIS และ TRUE ก็ส ำมำรถ Login ได้
เช่นกัน โดยนักศึกษำสำมำรถเข้ำใช้งำนด้วยชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนที่มหำวิทยำลัยแจ้งไว้ตั้งแต่เข้ำศึกษำ
นอกจำกนี้ หลักสูตรมีเว็บไซต์ e-learning ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ได้แก่ http://te.kmutnb.ac.th/wbi/
และ http://te.bopp.go.th/edu/
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ (AUN.9.1) ในด้ำนสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ พบว่ำ ควำมเหมำะสมของระบบสำรสนเทศเพื่องำนทะเบียนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยมีควำมเหมำะสมมี
ค่ำสูงสุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยใกล้เคียงกับ ควำมเหมำะสม เพียงพอ ทันสมัย ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่ง
เรีย นรู้ ที่ ส นั บ สนุ น กำรเรีย นและกำรวิจั ย ที่ คณะ/มหำวิท ยำลั ย/ภำควิช ำให้ บริกำรที่ ค่ ำเฉลี่ ย 3.87 และ 3.86
ตำมลำดับ สำหรับควำมเหมำะสมและเพียงพอของระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 3.77
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะและภำควิช ำได้ มี ก ำรปรั บ ปรุ งสภำพแวดล้ อ มทั้ งในห้ อ งเรีย นและนอกห้ อ งเรี ยนอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง
ปี กำรศึกษำ 2562 ภำควิช ำได้ เริ่มต้น ใช้งำนห้ องปฏิบัติกำรคอมพิ วเตอร์ 507 ตึก 52 ซึ่งได้น ำเงินบริจำคของ
ศิษย์เก่ำมำจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสภำพแวดล้อมของห้องให้ ทันสมัยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำ ขณะที่ห้อง 506 ตึก 44 มีกำรปรับสภำพแวดล้อมห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เดิมให้กลำยเป็น
ห้องปฏิบัติกำรเพื่อทดลอง PLC ด้วยกำรจัดให้มีพื้นที่ว่ำงเพื่อให้นักศึกษำสำมำรถนำเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
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ส่วนตัวที่โปรแกรมแล้วมำทดสอบกับของจริงได้สะดวกมำกขึ้น ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมในห้องนี้ค่อนข้ำงล้ำสมัย
และชำรุดจึงได้แทงจำหน่ำยในปีงบประมำณ 2563
สำหรับสุขอนำมัยของนักศึกษำนั้น มหำวิทยำลัยได้มีบริกำรตรวจสุขภำพประจำปีฟรีให้แก่นักศึกษำที่แจ้ง
ควำมจำนง ตลอดจนมีห้องพยำบำลเพื่อทำกำรรักษำและจ่ำยยำเบื้องต้น ตลอดจนมีแพทย์เวรเข้ำตรวจในแต่ละวัน
ซึง่ นักศึกษำสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html ยิ่งไปกว่ำนั้น มหำวิทยำลัย
ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษำทุกชั้นปี ซึ่งคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนได้รับบำดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งนักศึกษำ
สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
ห้องน้ำและบริเวณที่จัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละอำคำรได้รับกำรดูแลให้ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงำนทำควำม
สะอำดที่คณะได้ว่ำจ้ำงไว้และประจำอยู่ในแต่ละอำคำร ส่วนระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยของตึก 44 ประกอบด้วย
กล้องวงจรปิด บันไดฉุกเฉิน ขอบกันลื่นของบันได ระบบแจ้งไฟไหม้ สำยดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด (Fire hose
rack) ระบบสปริงเกอร์ ถังดับเพลิง และปุ่มฉุกเฉิน/สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติประจำโต๊ะทดลองที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ขณะที่ตึก 52 ประกอบด้วยตู้เก็บสำยดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด กล้องวงจรปิด ระบบคีย์กำร์ดที่ห้องเรียนสำหรับ
ควบคุมประตูเข้ำ-ออกและระบบไฟฟ้ำในห้อง อีกทั้งเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีควำมต้องกำรพิเศษหรือขนวัตถุ
ขนำดใหญ่ คณะจึงได้ออกแบบให้มีทำงลำดบริเวณทำงขึ้นด้ำนหน้ำตึก 44 และทำงขึ้นด้ำนข้ำงของตึก 52 บริเวณ
ศำลยีรำฟ
ปี กำรศึ กษำ 2562 ระดับ ควำมพึ งพอใจต่ อกำรให้ บริกำรของนักศึกษำ (AUN.9.1) ในสิ่ งอำนวยควำม
สะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณ ภำพชีวิตนั กศึกษำ พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจในภำพรวมที่ค่ำเฉลี่ย 3.72 (SD
0.917) โดยระบบสำธำรณูปโภคของคณะ ได้แก่ ประปำ ไฟฟ้ำ ห้องน้ำ กำรกำจัดขยะ กำรทำควำมสะอำด ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษำควำมปลอดภัย ลิฟต์ และทำงลำดเอียงมีค่ำเฉลี่ย 3.61 (SD 0.941)
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การประเมินตนเอง
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

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

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

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

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

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

for people with special needs are defined and implemented
Overall


รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.9.1,
AUN.9.2
AUN.9.3

AUN.9.4

AUN.9.1 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
หลักสูตรในภำพรวม ปีกำรศึกษำ 2562
I2-01 กำรขอรับรองหลักสูตรและสถำบันกำรศึกษำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.9.1 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
หลักสูตรในภำพรวม ปีกำรศึกษำ 2562
AUN.9.1 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
หลักสูตรในภำพรวม ปีกำรศึกษำ 2562
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AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
ผลการดาเนินงาน

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ ได้รับ ข้อมูลควำมต้องกำร ตลอดจนข้อมูลป้อนกลับจำกศิษย์เก่ำที่ต้องกำรให้
สำเร็จ กำรศึกษำแล้วสำมำรถขอใบประกอบวิชำครูของครุสภำได้ หรือ ขอใบประกอบวิชำชีพวิศวกรจำกสภำ
วิศวกรได้ (AUN.10.1-01, AUN.10.1-02) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีกำรพูดถึงกันมำตลอดทั้งผ่ำนแบบประเมินอย่ำงเป็น
ทำงกำรที่ ต อบกลั บ ช่ว งรั บ ปริ ญ ญำ ระหว่ำงกำรศึ ก ษำในหลั ก สู ต รครุศ ำสตร์อุ ต สำหกรรมบั ณ ฑิ ต สำขำวิช ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ และกรุ๊ปไลน์ศิษย์เก่ำภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นหลักสูตรดั่งเดิมของภำควิชำเป็นแนวทำงใน
กำรสร้ำงหลักสูตรใหม่นี้ขึ้นมำ อีกทั้งกำรรับรองปริญญำและประกำศนียบัตรทำงกำรศึกษำที่กฎหมำยกำหนดโดย
คุรุสภำมีอำนำจหน้ำที่ในกำรรับรองปริญญำของสถำบันต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่กำหนดในมำตรำ 9(7) แห่ง
พระรำชบั ญ ญั ติส ภำครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 โดยออกเป็น ประกำศคุรุสภำ เรื่อง กำรรับรอง
ปริญ ญำและประกำศนียบั ตรทำงกำรศึกษำเพื่อกำรประกอบวิชำชีพ พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14
มีนำคม 2557 แทนฉบับเดิม ซึ่งออกตั้งแต่ พ.ศ.2549 โดยประกำศฉบับใหม่ให้มีกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนวิชำชีพ
รวมทั้งสำระควำมรู้ และสมรรถนะ ทำงวิชำชีพครู และกำรเปลี่ยนแปลงของระเบียบทำให้รำยวิชำไม่สำมำรถเทียบ
โอนสำระควำมรู้ ได้ จึ งส่ ง ผลให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำในหลั ก สู ต รครุ ศ ำสตร์อุ ต สำหกรรมบั ณ ฑิ ต สำขำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบันไม่สำมำรถดำเนินกำรเรื่องนี้ได้ ภำควิ ชำจึงได้จัดทำหลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรบั ณฑิ ต สำขำวิช ำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (หลักสู ตร 5 ปี) (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2561)
เพื่อให้ตอบรับกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะ 1 ใบปริญญำ 2 ใบประกอบวิชำชีพขึ้น
ข้อเสนอแนะด้ำนหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 (AUN.10.1)
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เพื่อให้บัณฑิตสำมำรถขอใบประกอบวิชำชีพครูได้ รำยวิชำในหลักสูตรจึงได้รับกำรออกแบบให้สำมำรถ
นำไปเทียบโอนควำมรู้ 9 สำระที่ครุสภำกำหนด เพื่อให้หลักสูตรสะท้อนกำรเป็น “ครูช่ำงไฟฟ้ำ” ตำมอัตลักษณ์
ของภำควิชำและสอดคล้องกับ คณะที่ต้องกำรผลิตครูช่ำง จึงส่งผลให้ห ลักสู ตรสำมำรถสร้ำงบัณ ฑิตที่เป็นครูที่
สำมำรถถ่ำยทอดและเข้ำใจทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำเพื่อสอนในสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรได้ อีกทั้ ง
หลักสูตรต้องกำรให้ผู้สำเร็จกำรศึกษำสำมำรถขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมได้ รำยวิชำในหลักสูตรจึง
ได้รับกำรออกแบบตำมวิชำบังคับพื้นฐำนทำงวิศวกรรม และวิชำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ ตำมที่สภำวิศวกรกำหนด
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหลักสูตรนี้จะเกิดขึ้น อำจำรย์ประจำภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มหนึ่งได้มีส่วนร่วมในกำรออกควำมคิดเห็นว่ำควรจะเปิดเป็นหลักสูตรใหม่ 5 ปี หรือจะปรับปรุงตัวหลักสูตร
ครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ซึ่งประเด็นมีทั้งเรื่องชื่อเรียกคุณวุฒิ และ 1 ปริญญำ 2 ใบ
ประกอบวิชำชีพ โดยกำรปรึกษำหำรือกึ่งทำงกำรดังกล่ำวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เนื่องจำกควำมคิดเห็นของ
อำจำรย์ประจำที่มีควำมหลำกหลำยจำกวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบกำรณ์ โดยกำรปรึกษำหำรือกึ่งทำงกำรนี้ คือ มี
กำรนัดประชุมกันแต่ไม่ได้มีวำระประชุม/กำรจดรำยงำนกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำร รวมถึงเป็นหัวข้อย่อยในกำร
สัมมนำภำควิชำ ก่อนที่สุดท้ำยจะมีข้อสรุปร่วมกันในกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่นี้ ขึ้น ดังนั้น ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
ของหลักสูตรที่ต้องกำรให้ผู้เรียนกลำยเป็นบัณฑิตที่มีศำสตร์ทำงด้ำนครูและวิศวกรรมไฟฟ้ำในคน ๆ เดียวกันจึงถูก
กำหนดขึ้น ขณะเดียวกันภำควิชำต้องศึกษำข้อมูลวิชำบังคับที่จำเป็นต้องใช้กำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรและรำยวิชำ
ซึง่ อำจำรย์ประจำภำควิชำได้มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำให้ครอบคลุม ควำมรู้ และทักษะที่บัณฑิต
ควรได้รับ อีกทั้งร่วมกันกระจำยผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังสู่รำยวิชำด้วยอำจำรย์ในหน่วย (ภำควิชำมี 3 หน่วย ได้แก่
หน่วยกำรศึกษำ หน่วยไฟฟ้ำกำลังและควบคุม และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสำร) ที่มีควำมรู้และทักษะในวิชำที่
เกี่ยวข้อง
โดยตัว แทนวิพำกษ์ ห ลั กสู ตรวิศ วกรรมศำสตรบัณ ฑิต สำขำวิช ำวิศ วกรรมไฟฟ้ ำและกำรศึกษำ (5 ปี )
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) (AUN.10.1-03) ได้แก่
1) คุณรัชนี ยุตรินทร์
ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนวิชำชีพ
2) นำวำอำกำศเอก ดร. วีระชัย เชำว์กำเนิด อำจำรย์ประจำภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธนบุรี
3) นำยยุทธยง อรัณยกำนนท์
ผู้จัดกำรบริษัท อรัญ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ขั้ น ตอนและกระบวนกำรออกแบบหลั ก สู ต รเป็ น ไปตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต รตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2558 ร่วมกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดังกล่ำวในข้อ AUN 10.1 มำเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรกำหนดสมรรถนะที่ต้องกำร ทักษะควำมรู้ของผลกำร
เรียนรู้ที่คำดหวังและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำของหลักสูตรเป็น
บัณฑิตที่มีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติตำมที่ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ทั้งควำมต้องกำรสร้ำงบัณฑิตให้ได้ใบประกอบ
วิชำชีพครู และใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรม หลังจำกนั้น จึงจัดทำฉบับร่ำงหลักสูตรใหม่ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภำยนอกพิจำรณำ จำกนั้นนำมำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ แล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรประจำคณะ คณะกรรมกำร
พิจำรณำหลักสูตร สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัย และสำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ตำมลำดับ
เมื่อหลักสูตรได้รับอนุมัติและมีกำรดำเนินกำรแล้ว ภำควิชำจะมีกำรกำกับกำรดำเนินงำนของหลักสูตรให้
เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพหลัก สูตร และกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติตำม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน (AUN.1.1-01) และ มคอ. 7
หมวดที่ 6 ข้อ 3 กำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิฯ (AUN.10.3) ให้ผู้เรียนประเมินกำร
สอนแต่ละรำยวิชำดังปรำกฎในรำยงำน มคอ.7 และสรุปผลภำพรวมของกำรจัดกำรศึกษำของหลักสูตรที่ปรำกฎใน
ระบบของมหำวิทยำลัย (AUN.10.6-01) โดยปีกำรศึกษำ 2566 จะเป็นปีแรกที่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำ เมื่อถึงเวลำนั้น
หลักสูตรจะมี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่เป็น ศิษย์เก่ำและนำยจ้ำง ดังนั้น ข้อมูลจำกทุกภำคส่วนก็จะเป็นตัวช่วย
สะท้อนกำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตรว่ำควรเป็นไปในทิศทำงไหน อย่ำงไร อย่ำงครบถ้วน สมบูรณ์
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลั กสู ต รมีกำรกำหนดกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนไว้ใน
เอกสำรหลักสูตร มคอ.2 (AUN.1.1-01) ผู้สอนจะมีกำรระบุวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ในเอกสำร มคอ.3 (AUN.2.2) และหลักจำกสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนจะมีกำรสรุปผลกำรจัดกิจกรรมและกำร
ประเมิ น ผลกำรเรี ย นรู้ ในเอกสำร มคอ. 5 (AUN.5.4) หลั งจำกนั้ น หลั ก สู ต รจะมี ก ำรจั ด ท ำเอกสำร มคอ. 7
(AUN.10.3) เพื่อสรุป ผลกำรดำเนิ น งำนของหลักสู ตรในรอบปีกำรศึกษำ โดยมีกำรทวนสอบและกำรประเมิน
หลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละภำคกำรศึกษำ ในหมวดที่ 7 ข้อ 1 กำรประเมินรำยวิชำที่เปิดสอนในปีที่
รำยงำน ในหมวดที่ 7 ข้อ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรสอน ในหมวดที่ 8 ข้อ 1 ข้อคิดเห็นหรือสำระที่ได้รับกำร
เสนอแนะจำกผู้ป ระเมิน และควำมเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสำระที่ได้รับกำร
เสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ข้อ 2 กำรนำไปดำเนินกำรเพื่อกำรวำงแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 9 ข้อ 1
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมแผนที่เสนอในรำยงำนของปีที่ผ่ำนมำ ในหมวดที่ 9 ข้อ 2 ข้อเสนอในกำร
พัฒนำหลักสูตร และในหมวดที่ 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติกำรใหม่สำหรับปีกำรศึกษำถัดไป ซึ่งผลที่ได้จะนำไปใช้ในกำร
พัฒนำและปรับปรุงในกำรจัดกำรศึกษำในปีต่อไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกของหลักสูตร ดังนั้น กำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึง
เป็นลักษณะสอดแทรก/ยกตัวอย่ำง ซึ่งสำมำรถพบได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่
1) สอดแทรกที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย ในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเครำะห์ สังเครำะห์ และสร้ำงสรรค์สิ่ง
ใหม่เกี่ยวกับกำรพัฒนำเนื้อหำวิชำและกลยุทธ์กำรสอน จำกวิชำ Teaching Profession ในชั้นปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1
2) ยกตัวอย่ำงหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมรู้ให้กับนักศึกษำ และได้ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือ
พื้ น ฐำนส ำหรั บ กำรวิ จั ย ด้ ว ยกำรทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร จำกวิ ช ำ Electrical Instrumentation and
Measurement ทั้งรำยวิชำทฤษฎีภำคเรียนที่ 1 และปฏิบัติในภำคเรียนที่ 2
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10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ปีกำรศึกษำ 2562 ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ ได้มีกำรจัดทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของนักศึกษำและระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรหลักสูตรในภำพรวม (AUN.9.1) พบว่ำนักศึกษำมี
ควำมพึงพอใจในด้ำนด้ำนกำรให้คำปรึกษำวิชำกำร และแนะแนวชีวิตมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.22 (SD 0.903) ขณะที่
ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ที่ค่ำเฉลี่ย 3.67 (SD 1.083) สำหรับควำม
พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 ในภำพรวมทุกด้ำนพบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 3.98 (SD 0.995)
ผลกำรปรับปรุงในปีกำรศึกษำ 2562 ได้แก่
1) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ตึก 52 ห้อง 507 ดังรำยละเอียดในข้อ AUN.9.1
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
ภำควิชำรับฟังผลกำรป้อนกลับข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ได้แก่
− นั ก ศึก ษำปั จ จุ บั น : จำกกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของนั กศึก ษำในกำรให้ บ ริกำรสิ่ งสนั บ สนุ น และ
สภำพแวดล้ อมกำรเรียนรู้ (AUN.9.1) กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนและกระบวนกำรสอนในแต่ล ะ
รำยวิชำ (AUN.10.6) และควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรหลักสูตร (AUN.9.1)
− ศิษ ย์ เก่ำ : กำรส ำรวจควำมพึ งพอใจเกี่ยวกับ กำรจัดกำรศึกษำของบัณ ฑิต (AUN.10.1-01) ซึ่งเป็ น
ข้อมูลป้อนกลับสำคัญที่ทำให้เกิดกำรเปิดหลักสูตรใหม่ที่รองรับ 2 ใบประกอบวิชำชีพ และกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ ในกรุ๊ปไลน์ศิษย์เก่ำภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ
− คณำจำรย์ : จำกกำรสัมมนำภำควิชำฯ กำรประชุมภำควิชำ
ภำพจำกำรสัมมนำของภำควิชำ
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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.10.1-01 รำยงำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของบัณฑิต ปกำรศึกษำ 2560
AUN.10.1-02 รำยงำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2560
AUN.10.1-03 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรำยละเอียดกำรแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต
สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.10.2 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5
ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.10.6 ผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนปีกำรศึกษำ 2562
AUN.10.3 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5
ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.2.2 มคอ.3
AUN.5.4 มคอ.5
AUN.10.5 AUN.9.1 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
หลักสูตรในภำพรวม ปีกำรศึกษำ 2562
AUN.10.6 AUN.9.1 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
หลักสูตรในภำพรวม ปีกำรศึกษำ 2562
AUN.10.1-01 รำยงำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของบัณฑิต ปกำรศึกษำ 2560
AUN.10.6 ผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนปีกำรศึกษำ 2562
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AUN.11 ผลผลิต (Output)
ผลการดาเนินงาน

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรมีกำรจัดทำ มคอ. 7 (AUN.10.3) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ซึ่งมีกำรติดตำมอัตรำ
กำรสอบผ่ำนและกำรลำออกกลำงคัน ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 จำนวนและร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนตำมแผนกำร
ศึกษำของหลักสูตรในแต่ละปี ข้อ 5 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำและข้อ 6 ปัจจัย/
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ
ปี กำรศึกษำ 2562 นั กศึกษำที่พ้น สภำพลำออก หรือตกออก ในปี กำรศึกษำแรกที่เปิดหลักสูตรพบว่ำ
นักศึกษำลำออกจำนวน 10 คน เหตุผลคือจะสอบเข้ำปริญญำตรีใหม่ในสำขำวิชำอื่น ๆ ในต่ำงมหำวิทยำลัย
ตาราง AUN.11-1 กำรสำเร็จกำรศึกษำ และกำรออกกลำงคันของนักศึกษำในหลักสูตร (TEE)
ปีกำรศึกษำ

จำนวน
รับในรุ่น

2562
112
*ข้อมูล ณ วันที่ 18/6/63

จำนวนนักศึกษำที่จบ
ภำยในระยะเวลำ
< 5 ปี
5 ปี
> 5 ปี
-

ปี 1
10

จำนวนนักศึกษำที่พ้นสภำพ
ลำออก หรือตกออก ในชั้นปีที่
ปี 2
ปี 3
ปี 4
-

ปี 5
-

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษำ จึงยังไม่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำ
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษำ จึงยังไม่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำ
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษำ นักศึกษำยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรทำวิจัย
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
ปีกำรศึกษำ 2562 ภำควิชำได้สอบถำมนักศึกษำที่กำลังศึกษำในหลักสูตรเกี่ยวกับ ควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกำรหลักสูตร (AUN.9.1) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรหลักสูตรจำกผู้ตอบแบบสอบถำม 23 คน
พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรหลักสูตรในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก (ค่ำเฉลี่ย 4.03 SD 0.816) โดยควำม
พึงพอใจของนักศึกษำต่อคุณวุฒิที่ท่ำนจะได้รับเมื่อสำเร็จกำรศึกษำมีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.39 (SD 0.722)
ขณะที่ควำมพึงพอใจต่อลำดับควำมยำกง่ำยของรำยวิชำมีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 3.65 (SD 1.027)
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





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.11.1
AUN.11.5

AUN.9.1 สรุปผลควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึง
พอใจต่อกำรจัดกำรหลักสูตรในภำพรวม ปีกำรศึกษำ 2562
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