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บทสรุปผู้บริหาร 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ได้
ประเมินคุณภำพของหลักสูตรตำมแนวทำงคุณภำพ 2 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนซึ่งเป็นกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และ
องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 เกณฑ์ 
สรุปผลกำรประเมินได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินการ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จ ำนวนอำจำรยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3.  อำจำรย์ 2 ใน 5 คนมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรปฏิบัติกำร   
4. คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   
5. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ   
6. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี)   
7. กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด*   

สรุปผลการประเมิน   
*หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 โดยปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกทีเ่ปิดรบันักศึกษำ 
 

กำรด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์กำรประเมินครบทุกข้อตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับ
ปริญญำตรี 

สรุปผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
 () ผ่ำน (   ) ไม่ผ่ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ห น้ ำ  | ข 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Facilities and 

Infrastructure) 
  

  
   

AUN.10 กำรพัฒนำคุณภำพ (Quality Enhancement)        
AUN.11 ผลผลิต (Output)*        

ภาพรวม 4 
*ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกทีเ่ปิดรับนักศึกษำ จึงไม่สำมำรถประเมินได้ครบท้ังเกณฑ ์

 

  



 

ห น้ ำ  | ค 

สารบัญ 

  หน้า 
บทสรุปผู้บริหำร ก 
สำรบัญ ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของหลักสูตร 1 
ส่วนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 8 
ส่วนที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 10 

AUN.1 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes) 11 
AUN.2 รำยละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 19 
AUN.3 โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 25 
AUN.4 วิธีกำรเรียนและกำรสอน (Teaching and Learning Approach) 27 
AUN.5 กำรประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 29 
AUN.6 คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร (Academic Staff Quality) 34 
AUN.7 คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน (Support Staff Quality) 42 
AUN.8 คุณภำพผู้เรียนและกำรสนับสนุน (Student Quality and Support) 48 
AUN.9 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Facilities and Infrastructure) 54 
AUN.10 กำรพัฒนำคุณภำพ (Quality Enhancement) 62 
AUN.11 ผลผลิต (Output) 67 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร 
  ภำษำไทย    : หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ 
 ภำษำอังกฤษ   : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering and Education 
 
2. 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) 
 
3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  - หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  
 - ได้พิจำรณำกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนวิชำกำร 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. รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด 

ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นำยมีชัย  โลหะกำร รองศำสตรำจำรย ์ ปริญญำเอก  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 

2. นำยกิตติศักดิ์  แพบัว ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำเอก  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนำคม) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนำคม) 

3. นำยนริศร  แสงคะนอง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 

4. นำยสิริชัย  จนัทร์นิ่ม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำเอก  ปร.ด. (วิจัยและพฒันำกำรสอน
เทคนิคศึกษำ) 

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 

5. นำยณิชมน  พูนน้อย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 

6. นำยพิสุทธิ์  จันทรช์ัยชนะกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 

หมำยเหตุ 
 ล ำดับที่ 1     ประธำนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล ำดับที่ 1-3   อำจำรย์ประจ ำแขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 
 ล ำดับที่ 4-6 อำจำรย์ประจ ำแขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำก ำลังและระบบควบคุม 

 
5. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมเป็นส่วนงำนวิชำกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  

เดิมมีฐำนะเป็นแผนกวิชำหนึ่ง สังกัดวิทยำลัยเทคนิคพระนครเหนือ (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 เพ่ือผลิตครูช่ำงในระดับปริญญำตรีใน 2 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำเครื่องกล และสำขำวิชำไฟฟ้ำ โครงกำร
ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้เน้นทำงด้ำนกำรสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ผู้เชี่ยวชำญ 
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ตลอดจนทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม และกำรดูงำน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษำรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2512 ซึ่งเป็น
หลักสูตร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศไทย  และต่อมำในระหว่ำงปี พ.ศ. 2518-2522 รัฐบำลเยอรมันได้ขยำย
โครงกำรควำมช่วยเหลือแก่คณะเพ่ิมขึ้น ด้วยกำรช่วยเหลือในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และ
กำรเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญำโท สำขำวิชำเครื่องกล และสำขำวิชำไฟฟ้ำ อีกด้วย    

ปัจจุบันคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็นส่วนของส ำนักงำนคณบดี 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และหน่วยงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนจ ำนวน 6 ภำควิชำ ได้แก่ 
ภำควิชำครุศำสตร์เครื่องกล ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ ภำควิชำครุศำสตร์โยธำ ภำควิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ ภำควิชำ
ครุศำสตร์เทคโนโลยี และภำควิชำบริหำรเทคนิคศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรต่ำง ๆ นั้น  คณะ
ได้เปิดสอนหลักสูตรต่ำงๆ ทั้งระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และยังได้
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และโรงเรียนจิตรลดำ (สำยวิชำชีพ) อีกด้วย 

ปรัชญา : คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ยึดถือปรัชญำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ คือ "พัฒนำคน พัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี" 

ปณิธาน  : มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี เพื่อกำรสอน กำรถ่ำยทอด กำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ กำรสร้ำงและพัฒนำเทคโนโลยีได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นผู้ที่รู้จริง ท ำได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่ง
พัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นน ำเพื่อรับใช้สังคม 

วิสัยทัศน์ :เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่ำง ควบคู่จรรยำบรรณ สร้ำงสรรค์งำนวิจัย ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีมุ่งสู่สำกล 

พันธกิจ: คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับ
ปริญญำบัณฑิตและบัณฑิตศึกษำ ด้ำนครุศำสตร์อุตสำหกรรมตำมควำมต้องกำรของสังคม เพ่ือ
พัฒนำกำรศึกษำและเศรษฐกิจของประเทศ ด ำเนินกำรวิจัย พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
กำรอำชีวะและเทคนิคศึกษำและอุตสำหกรรม ให้บริกำรวิชำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เหมำะสมกับ
ภำครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติ 

วัตถุประสงค ์: 

1. ผลิตครูช่ำงอุตสำหกรรมทั้งในระดับปริญญำบัณฑิต  และระดับบัณฑิตศึกษำในสำขำวิชำทำง
วิศวกรรม  และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและ
ปฏิบัติกำรที่มีควำมพร้อมทำง ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

2. ผลิตนักเทคโนโลยีทำงด้ำนเทคนิคศึกษำ นักวิจัย นักกำรศึกษำและผู้บริหำรอำชีวศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ ให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ และกำรบริหำรกำรศึกษำ
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และธุรกิจอุตสำหกรรม  ให้เป็นผู้น ำในด้ำนควำมคิด กำรค้นคว้ำและวิจัย 

3. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรศึกษำ เทคโนโลยีทำงด้ำนวิศวกรรม และงำนธุรกิจด้ำนช่ำง
อุตสำหกรรม ทั้งงำนวิจัยพ้ืนฐำนและวิจัยประยุกต์ 
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4. บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนวิชำประยุกต์ต่ำงๆ   ได้แก่  กำรพัฒนำหลักสูตร กำรบริหำรกำรศึกษำ   
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และช่ำงอุตสำหกรรมให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในมหำวิทยำลัย 

และให้แก่ชุมชนตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
5. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำงๆที่มุ่งเน้น 

กำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษำให้เป็นพลเมืองที่ด ี
อัตลักษณ์  : บัณฑิตที่คิดเป็น ท ำเป็น ถ่ำยทอดเป็น 
เอกลักษณ์  : ต้นแบบแห่งกำรผลิตครูช่ำงสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

 
 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
  ส ำหรับภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ ได้ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ที่เรียกว่ำ แผนกวิธีไฟฟ้ำ ต่อมำในปี พ.ศ. 
2514 มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ จึงได้สังกัดในคณะครุ
ศำสตร์อุตสำหกรรม และด้วยควำมช่วยเหลือจำกประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมัน ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำจึง
เป็นภำควิชำแรกของประเทศไทยที่ให้ปริญญำครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เพื่อผลิตครู
ช่ำงที่เน้นกำรสอนทำงทฤษฎีที่เรียกว่ำ ครูทฤษฎีไฟฟ้ำ (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปัจจุบันนี้ 

ปรัชญา :  พัฒนำคน พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ปณิธาน :  มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
ผู้สอน เป็นนักพัฒนำและสร้ำงสรรค์เทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

วิสัยทัศน์ : เป็นภำควิชำที่มีควำมเข้มแข็งในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงสำขำไฟฟ้ำ เป็นที่ยอมรับ 
ของสังคมและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญำบัณฑิตและบัณฑิตศึกษำ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำขำวิชำไฟฟ้ำ ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและสถำน
ประกอบกำร เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและอุตสำหกรรมให้บริกำรวิชำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เหมำะสม
ตำมควำมต้องกำรของภำครัฐและเอกชนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชำติ 

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน : 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสำขำไฟฟ้ำ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะและเจตคติท่ีดีสำมำรถออกไปประกอบ
อำชีพครู วิศวกร และนักฝึกอบรมได้อย่ำงมีคุณภำพ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตสำขำไฟฟ้ำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

3. เพ่ือผลิตนักวิชำกำรสำขำไฟฟ้ำให้เป็นนักวิจัย  พัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ในด้ำนอำชีวศึกษำและ
วิศวกรรม 

4. เพ่ือเป็นแหล่งควำมรู้ชั้นน ำ สำมำรถให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนในภำครัฐและเอกชน 
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อัตลักษณ์  : บัณฑิตที่คิดเป็น ท ำเป็น ถ่ำยทอดเป็น 
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งกำรผลิตครูช่ำงไฟฟ้ำ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

 มีควำมมุ่งมั่นผลิตวิศวกรไฟฟ้ำ ผู้ เชี่ยวชำญวิชำชีพวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ พัฒนำ
อุตสำหกรรมไทยให้เข้มแข็ง 

 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ เน้นผลิตบัณฑิตให้ เป็นวิศวกรไฟฟ้ำที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์  ออกแบบทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ และบริหำรจัดกำรงำนด้ำนไฟฟ้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี รวมทั้งมีทักษะในกำรสอนงำน 
หรือถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อผู้อ่ืนได้อย่ำงมืออำชีพ 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรวำงแผน วิเครำะห์ ออกแบบและ

บริหำรจัดกำรงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีทักษะในกำรฝึกอบรมและกำรสอนทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ ทั้ง

ทำงทฤษฎี และปฏิบัติ ที่สำมำรถสอนในสถำนศึกษำได้ 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีพื้นฐำน ส่งเสริมกำรท ำวิจัยด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึกของควำมเป็นไทย ค ำนึงถึงผลประโยชน์

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 ส ำหรับระเบียบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต  

  รูปแบบของหลักสูตร 
 หลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตร 5 ปี 

  ประเภทหลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพ 
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  วิชาเอก 
   - แขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำก ำลังและระบบควบคุม 
   - แขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

  ภาษาที่ใช้ 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใช้ภำษำไทย ส ำหรับเอกสำรและต ำรำเรียนในวิชำของหลักสูตรมีทั้งที่
เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

  โครงสร้างหลักสูตร 
   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
 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      149 หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชำแกน      65 หน่วยกิต 
   ก. วิชำด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 21 หน่วยกิต 
   ข. วิชำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  44 หน่วยกิต    
 2)  กลุ่มวิชำชีพ     38 หน่วยกิต 
   ก. แขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำก ำลังและระบบควบคุม     
   -  วิชำบังคับ    25 หน่วยกิต  
   -  วิชำเลือก    13 หน่วยกิต  
   ข. แขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม    
     -  วิชำบังคับ    25 หน่วยกิต  
     -  วิชำเลือก    13 หน่วยกิต  
 3)  กลุ่มวิชำกำรศึกษำ    46 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
 

1.5 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) วิศวกรไฟฟ้ำในหน่วยงำนของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำค กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นต้น 
2) วิศวกรไฟฟ้ำในหน่วยงำนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงำนไฟฟ้ำก ำลัง สื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์ 
3) บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำในสถำนศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน 
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4) วิศวกรไฟฟ้ำผู้ให้กำรฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรธุรกิจอุตสำหกรรม 
5) ผู้ช่วยนักวิจัยด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ 
6) นักวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ 
7) ผู้ประกอบกำรด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
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ส่วนที่ 2 การก ากับมาตรฐาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด ใบประกอบ
วิชาชีพ

วิศวกรรม
ควบคุม เลขที ่

ระดับ
การศึกษา 

สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นำยมีชัย  โลหะกำร รองศำสตรำจำรย ์ ปริญญำเอก  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 

ภฟส. 7613 

2. นำยกิตติศักดิ์  แพบัว ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำเอก  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนำคม) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนำคม) 

 

3. นำยนริศร  แสงคะนอง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 

ภฟส. 7567 

4. นำยสิริชัย  จันทร์นิ่ม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำเอก  ปร.ด. (วิจัยและพัฒนำกำรสอน
เทคนิคศึกษำ) 

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 

 

5. นำยณิชมน  พูนน้อย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 

 

6. นำยพิสุทธิ์  จันทร์ชัยชนะกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 

ภฟก. 18485 

หมำยเหตุ 
 ล ำดับที่ 1     ประธำนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล ำดับที่ 1-3   อำจำรย์ประจ ำแขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 
 ล ำดับที่ 4-6 อำจำรย์ประจ ำแขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำก ำลังและระบบควบคุม 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินการ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จ ำนวนอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3.  อำจำรย์ 2 ใน 5 คนมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรปฏิบัติกำร   
4. คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   
5. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ   
6. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี)   
7. กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด*   

สรุปผลการประเมิน   
*หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 โดยปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกทีเ่ปิดรบันักศึกษำ 
 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี 3 ใน 6 คนมีใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมีใบประกอบงำน
ไฟฟ้ำสื่อสำร (ภฟส.= ภำคีวิศวกรไฟฟ้ำ งำนไฟฟ้ำสื่อสำร) จ ำนวน 2 คน และงำนไฟฟ้ำก ำลัง (ภฟก. = ภำคีวิศวกร
ไฟฟ้ำ งำนไฟฟ้ำก ำลัง) จ ำนวน 1 คน 

สรุปผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
() ผ่ำน (   ) ไม่ผ่ำน 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 

เกณฑกำรประเมิน 1, 
2, 3, 4 

AUN.1.1-01  มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและ
กำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561) 

AUN.6.7 ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2562  
I2-01   กำรขอรับรองหลักสูตรและสถำบันกำรศึกษำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2561) 

เกณฑกำรประเมิน 5 AUN.6.2-02 รำยชื่อบุคลำกรสำยวิชำกำร ปกำรศึกษำ 2562 
I2-02 ขบวนวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2562 

เกณฑกำรประเมิน 6 AUN.1.1-01  มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและ
กำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561) 
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ส่วนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลกัสูตร 

กำรประเมินคุณภำพหลักสูตรองค์ประกอบที่ 2กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร เป็นกำรประเมินผลกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร มีเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน11 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีระดับกำรประเมิน 7 ระดับตำมรำยละเอียดต่อไปนี้ 

คะแนน ค าอธิบาย 
1 Absolutely Inadequate 

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

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

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

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

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

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

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

 

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 มีความมุ่งม่ันผลิต
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. ให้บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ กำรทดสอบ กำรส ำรวจ รวมทั้งกำรฝึกอบรมและพัฒนำ 
4. ท ำนุบ ำรุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำไทย 

อัตลักษณ์ของคณะ : บัณฑิตที่คิดเป็น ท ำเป็น ถ่ำยทอดเป็น 

เอกลักษณ์ของภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ คือ ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม จึง
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรไฟฟ้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ ออกแบบทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ และ
บริหำรจัดกำรงำนด้ำนไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่ำงดี รวมทั้งมีทักษะในกำรสอนงำน หรือถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อผู้อื่นได้อย่ำงมืออำชีพ  

ภำควิชำได้ก ำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ (Learning Outcomes) ยึดโครงสร้ำงหลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี (2558)1 ประกอบด้วย หมวดวิชำศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะ และหมวดวิชำ
เลือกเสรี สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  (2552)2 ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ ให้
สถำบันอุดมศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ให้สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ และเพ่ือประโยชน์ต่อกำรรับรองมำตรฐำนคุณวุฒิใน

                                                 
1 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.2558. (13 พฤศจิกำยน 2558). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอน

พิเศษ 295 ง. หน้ำ 2-11. 
2 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหง่ชำติ พ.ศ.2552. (31 สิงหำคม 2552). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126 

ตอนพิเศษ 125 ง. หน้ำ 17-19. 

ผลการด าเนินงาน 
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กำรระดับอุดมศึกษำ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (5 ปี) (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) มุ่งเน้นผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) วิเครำะห์โดยอำศัย
ควำมต้องกำรและข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจำกตัวแทนวิพำกษ์หลักสูตร ศิษย์เก่ำ นักศึกษำ
ปัจจุบัน ผู้ประกอบกำร และนโยบำยจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ดังกล่ำวในรำยละเอียดข้อ AUN.10.1 

ตาราง AUN.1.1-01 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
กำรศึกษำ (5 ปี) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561 

ที ่ ผลกำรเรยีนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

ผลกำร
เรียนรู้ทั่วไป 
(Generic 

Outcomes) 

ผลกำรเรยีนรู้ทักษะ
เฉพำะทำง 

(Subject Specific 
Outcomes) 

1 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพกับกลุ่มคนท่ีหลำกหลำย   
2 มีคุณธรรม จรรยำบรรณ และควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบตัิงำนด้ำน

วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำที่ตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

  

3 มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและจัดกำรระบบงำน ตลอดจนมีทักษะกำร
ท ำงำนร่วมกันในฐำนะสมำชิกหรือผู้น ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  

4 มีควำมสำมำรถในกำรระบปุัญหำสร้ำงควำมเชื่อมโยงของปัญหำทำง
วิศวกรรม โดยกำรประยุกต์ใช้หลกักำรทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศำสตร์ และคณติศำสตร์ 

  

5 มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ออกแบบ และใช้ควำมรู้ทำงด้ำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำเพื่อวิชำชีพได้ 

  

6 มีควำมสำมำรถปฏิบัติงำนโดยใช้หลักกำรทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำงำนในสำขำวิชำชีพได้ 

  

7 มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
กำรศึกษำ เพื่อแก้ปัญหำในสถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำตลอดจน
สำมำรถเรียนรู้และค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 

  

8 มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อกำรสอน และจดักำรเรียนรู้ด้ำน
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ได ้

  

9 มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดและฝึกอบรมควำมรูด้้ำนไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

  

10 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมตำมควำมต้องกำร
ของสังคม 

  

 
  เพ่ือให้คุณภำพของบัณฑิตเป็นไปตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ตำมที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด
ไว้ ครอบคลุมมำตรฐำนอย่ำงน้อย 5 ด้ำน (ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552, 2552)3 สอดคล้องกับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิต                
ที่พึงประสงค์ของภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ               
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 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังกับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (5 ปี) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

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 2.1-
2.4 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 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม           
1. มีควำมเข้ำใจและรู้สึกซำบซ้ึงในวัฒนธรรม

ไทย ตระหนักในคุณค่ำของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต  มีจิ ต
สำธำรณะ เสริมสร้ำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มี
ควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมเข้ำใจ
ผู้อื่น เข้ำใจโลก และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

          

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคำรพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม 

          

3. มีควำมสำมำรถจัดกำรและคิดแก้ปัญหำทำง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพครูเชิง
สัมพัทธ์ มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถ
ท ำงำนเป็นหมู่คณะ สำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้ง   
ตำมล ำดับควำมส ำคัญ เคำรพสิทธิและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพใน คุณค่ำ
และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ โดยใช้ดุลยพินิจ
ทำงค่ำนิยม ควำมรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม 

          

4. มีควำมสำมำรถวิเครำะห์และประเมินผล           

                                                 
3 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหง่ชำติ พ.ศ.2552. (31 สิงหำคม 2552). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126 

ตอนพิเศษ 125 ง. หน้ำ 17-19. 
4 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวศิวกรรมศำสตร์ พ.ศ.2553. (1 พฤศจิกำยน 2553). ราชกิจจานุเบกษา. 

เล่ม 127 ตอนพิเศษ 126 ง. หน้ำ 27 
5 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำครศุำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ (หลักสูตรห้ำปี). (3 มิถุนำยน 2554). 

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 128 ตอนพิเศษ 62 ง. หน้ำ 12 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

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 2.1-
2.4 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 

กระทบจำกกำรใช้ควำมรู้ทำงวิชำชีพครูและ
วิศวกรรมต่ อบุ คคล  องค์กรสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม 

5. มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ และ
มีควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้ประกอบวิชำชีพ
รวมถึงเข้ำใจถึงบริบททำงสังคมของวิชำชีพ
ครูและวิศวกรรมในแต่ละสำขำตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

          

2. ด้านความรู้           
1. มีควำมรอบรู้ในด้ำนควำมรู้ทั่วไป และควำม

เข้ำใจทำงคณิตศำสตร์พื้นฐำน วิทยำศำสตร์
พื้นฐำน วิศวกรรมพื้นฐำน และเศรษฐศำสตร์ 
เพื่ อ ก ำรป ระยุ ก ต์ ใช้ กั บ งำน ท ำ งด้ ำ น
วิศวกรรมศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง และกำรสร้ำง
นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี 

          

2. มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรที่
ส ำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหำ 
ของสำขำวิชำเฉพำะด้ำนทำงวิศวกรรม 
วิชำชีพครูและวิชำที่จะสอน อย่ำงกว้ำงขวำง
ลึกซึ้ง และเป็นระบบ 

          

3. มีควำมตระหนักรู้หลักกำรและทฤษฎีในองค์
ควำมรู้ที่ เกี่ ย วข้อ งอย่ ำงบู รณ ำกำร  ใน
สำขำวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง กำรข้ำมศำสตร์และกำรบูรณำกำร
กับโลกแห่งควำมเป็นจริง 

          

4. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์
และประเมินค่ำองค์ควำมรู้  และสำมำรถ
แก้ไขปัญหำ ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม รวมถึง
กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมำะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เป็ นต้น  ในกำร
ปฏิบัติงำนวิชำชีพวิศวกรรมและวิชำชีพครู
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

          

5. มีควำมสำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะใน
สำขำวิชำของตน ในกำรประยุกต์แก้ไข
ปัญหำในงำนจริงได้  และมีควำมเข้ ำใจ
ควำมก้ำวหน้ำของควำมรู้ เฉพำะด้ำนใน
สำขำวิชำที่จะสอนอย่ำงลึกซ้ึง ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของงำนวิจัยและกำรวิจัยในกำร
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

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 2.1-
2.4 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
คิดค้นหำข้อเท็จจริง ท ำควำมเข้ำใจ และ
ประเมินข้อมูลสำรสนเทศและแนวคิด จำก
แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน กำรวินิจฉัย แก้ปัญหำ และท ำ
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำน และพัฒนำองค์
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

          

2. มีควำมสำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร           

3. มีควำมสำมำรถ คิด   วิ เครำะห์  ในกำร
แก้ปัญหำด้ำนวิศวกรรมและกำรศึกษำที่มี
ควำมสลับซับซ้อน เสนอทำงออกเพื่อน ำไปสู่
กำรแก้ ไขได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ เป็นระบบ   
รวมถึงกำรใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจใน
กำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
ค ำนึงถึงควำมรู้ทำงภำคทฤษฎีประสบกำรณ์
ภำคปฏิบัติและผลกระทบจำกกำรตัดสินใจ 

          

4. มีควำมเป็นผู้น ำทำงปัญญำในกำรคิดพัฒนำ
งำ น อ ย่ ำ งส ร้ ำ งส ร ร ค์  มี วิ สั ย ทั ศ น์  มี
จินตนำกำรและควำมยืดหยุ่นในกำรปรับใช้
องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม ในกำร
พัฒนำนวัตกรรม และศำสตร์ทำงครุศำสตร์/
ศึกษำศำสตร์รวมทั้งกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ 
หรือต่อยอดองค์ควำมรู้จำกเดิมได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

          

5. มีควำมสำมำรถสืบค้นข้อมูลและแสวงหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำง
องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

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 2.1-
2.4 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. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ        
1. มีควำมไวในกำรรับรู้ควำมรู้สึกของผู้อื่ น 

เข้ำใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภำวะทำง 

อำรมณ์และทำงสังคม สำมำรถสื่อสำรกับ
กลุ่มคนที่หลำกหลำย และสำมำรถสนทนำ
ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถใช้ควำมรู้ในสำขำ
วิชำชีพมำสื่อสำรต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมำะสม 

          

2. มีควำมเอำใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อกำร
แก้ปัญหำในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่ม สำมำรถ
เป็ นผู้ ริ เริ่ม แสดงประ เด็ น ในก ำรแก้ ไข
สถำนกำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่ วน รวม  พ ร้ อ ม ทั้ งแ สด งจุ ด ยื น อ ย่ ำ ง
พอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง
ให้ควำม ช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

         

 

3. มีควำมสำมำรถวำงแผนและรับผิดชอบใน
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

         

 

4. มีภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี มีควำมสัมพันธ์ที่ดี 
รู้จักบทบำท หน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบใน
กำรท ำงำนตำมที่มอบหมำย ทั้งงำนบุคคล
และงำนกลุ่ม สำมำรถปรับตัวและท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐำนะผู้น ำและผู้ตำมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถวำงตัวได้อย่ำง
เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ 

         

 

5. มี จิ ตส ำนึ กควำมรับผิ ดชอบด้ ำนควำม
ป ลอ ดภั ย ใน ก ำรท ำ งำน  แ ละมี ค วำม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้ งด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

          

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
1. มีทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำร

ท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพได้เป็นอย่ำงดี 
          

2. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจที่ดีในกำร
ประมวลผล แปลควำมหมำย และเลือกใช้ 
ข้ อ มู ล ส ำ รส น เท ศ  โด ย ใช้ เท ค โน โล ยี
สำรสนเทศได้อย่ำงสม่ํำเสมอและต่อเนื่อง มี
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

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 2.1-
2.4 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 

ทักษะในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศทำง
คณิตศำสตร์หรือกำรแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
กำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

3. มีควำมสำมำรถประยุกต์ ใช้ เทคโน โลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยได้อย่ำง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ มีควำมไวใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศำสตร์ภำษำพูด และภำษำ
เขียน อันมีผลให้สำมำรถเข้ำใจองค์ควำมรู้
หรือประเด็นปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 

    

 
 
 
 

     

4. มี ค วำมสำม ำรถ ใน กำรสื่ อ สำรอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพทั้ งกำรพูด กำรเขียน และ
น ำเสนอด้วย รูปแบบที่ เหมำะสมส ำหรับ
บุคคลและกลุ่มที่มีควำมแตกต่ำงกัน มีทักษะ
ในกำรสื่อสำรข้อมูลทั้งทำงกำรพูด กำรเขียน 
และกำรสื่อควำมหมำยโดยใช้สัญลักษณ์ 

          

5. มีควำมสำมำรถใช้เครื่องมือกำรค ำนวณและ
เครื่องมือทำงวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชำชีพ
ในสำขำวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

          

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้           
1. มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี

รูปแบบหลำกหลำย ทั้งรูปแบบที่เป็นทำงกำร 
(Formal) รูปแบบกึ่งทำงกำร (Non-formal) 

และรูปแบบไม่เป็นทำงกำร (Informal) อย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

          

2. มีควำมเช่ียวชำญในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้ เรี ย น ที่ ห ล ำ ก ห ล ำ ย  ทั้ ง ผู้ เรี ย น ที่ มี
ควำมสำมำรถพิเศษ ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
ปำนกลำง และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
อย่ำงมีนวัตกรรม 

          

3. มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
วิชำเอกที่จะสอนอย่ำงบูรณำกำร 

          

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

transferable) learning outcomes 
หลักสูตรนี้ได้พิจำรณำวิสัยทัศน์และพันธกิจของภำควิชำและคณะที่ต้องกำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้และ

ทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำขำวิชำไฟฟ้ำ ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม ตำมควำมต้องกำรของ
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สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและอุตสำหกรรม ส่งผลให้ได้บัณฑิตที่คิดเป็น ท ำเป็น 
ถ่ำยทอดเป็น กลำยเป็นครูช่ำงไฟฟ้ำ วิศวกรไฟฟ้ำ หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชำญวิชำชีพวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำที่
สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมได้ ส่งผลให้รำยวิชำในหลักสูตรมีทั้งวิชำทฤษฎี วิชำทฤษฎีและปฏิบัติ และวิชำปฏิบัติ
ซึ่งรวมชั่วโมงฝึกงำน ดังนั้น ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรจึงได้ รับกำรออกแบบให้ครอบคลุมทั้งทักษะ
เฉพำะของสำขำวิชำซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชำเฉพำะแขนงและกลุ่มวิชำกำรศึกษำ และทักษะทั่วไป โดยทักษะทั่วไป
ของหลักสูตรด ำเนินงำนภำยใต้วิชำของมหำวิทยำลัย ขณะที่ทักษะทำงด้ำนกำรศึกษำได้อ้ำงอิงจำกวิชำชีพครู ส่วน
ทักษะทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำได้จำกกำรพิจำรณำรำยวิชำของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ ส่งผลให้นักศึกษำของ
หลักสูตรจะมีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำไม่แตกต่ำงจำกหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำของคณะวิศวกรรมศำสตร์
โดยตรง เพียงแต่มีทักษะและควำมรู้ทำงด้ำนครเูพ่ิมข้ึนอีกทำงหนึ่ง 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 
และเจตคต ิ 

 
การประเมินตนเอง 

1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 
formulated and aligned with the vision and mission of the 
university 

       

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

       

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

       

 Overall        
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
AUN.1.1 AUN.1.1-01  มคอ.2 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) 
 
 
 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) ต้องกำรผลิตบัณฑิตที่

มีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติทั้งกำรเป็นวิศวกรไฟฟ้ำและครูช่ำงอุตสำหกรรมในสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร 
โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้ำง แผนกำรศึกษำ ที่ค ำนึงถึงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังควบคู่กับมำตรฐำนผล
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 
   - แขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำก ำลังและระบบควบคุม 

 - แขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 185 หน่วยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร 

− รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตร 5 ปี 
− ภำษำท่ีใช้ : กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใช้ภำษำไทย ส ำหรับเอกสำรและต ำรำเรียนในวิชำของ

  หลักสูตรมีทั้งท่ีเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
− กำรรับเข้ำศึกษำ :  รับนักศึกษำไทยและ/หรือนักศึกษำต่ำงชำติที่สำมำรถสื่อสำรเป็นภำษำไทยหรือ

  ภำษำอังกฤษได้ด ี
− กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ : ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว 

 

ผลการด าเนินงาน 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
  ELO 1  (G) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพกับกลุ่มคนที่หลำกหลำย 
  ELO 2  (G) มีคุณธรรม จรรยำบรรณ และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
    และกำรศึกษำท่ีต้องค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ELO 3  (G) มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและจัดกำรระบบงำน ตลอดจนมีทักษะกำรท ำงำน
    ร่วมกันในฐำนะสมำชิกหรือผู้น ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ELO 4  (S) มีควำมสำมำรถในกำรระบุปัญหำสร้ำงควำมเชื่อมโยงของปัญหำทำงวิศวกรรม  
    โดยกำรประยุกต์ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และ 
    คณิตศำสตร์ 
  ELO 5  (S) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ออกแบบ และใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
    กำรศึกษำเพ่ือวิชำชีพได้ 
  ELO 6  (S) มีควำมสำมำรถปฏิบัติงำนโดยใช้หลักกำรทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ 
    เพ่ือพัฒนำงำนในสำขำวิชำชีพได้ 
  ELO 7  (S) มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ  
    เพ่ือแก้ปัญหำในสถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำตลอดจนสำมำรถเรียนรู้ และ
    ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง 
  ELO 8  (S) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อกำรสอน และจัดกำรเรียนรู้ด้ำนไฟฟ้ำและ
    อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  ELO 9  (S) มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดและฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  ELO 10 (S) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของสังคม 

 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

− เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในสำขำวิชำไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำก ำลัง อิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนำคม หรือเทียบเท่ำ จำกสถำบันกำรศึกษำซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรรับรองวิทยฐำนะหรือ 

− เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) สำยสำมัญ สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
หรือผ่ำนกำรเรียนในรำยวิชำวิทยำศำสตร์และรำยวิชำคณิตศำสตร์รวมกันไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
จำกสถำบันกำรศึกษำท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรรับรองหรือ 

− เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือว่ำด้วย
กำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตหรือ 

− ส ำหรับผู้ที่ไม่เข้ำเกณฑ์ดังกล่ำวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรของภำควิชำ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
       1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 
 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      149 หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชำแกน      65 หน่วยกิต 
   ก. วิชำด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 21 หน่วยกิต 
   ข. วิชำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  44 หน่วยกิต    
 2)  กลุ่มวิชำชีพ     38 หน่วยกิต 
   ก. แขนงวิชำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำก ำลังและระบบควบคุม     
   -  วิชำบังคับ    25 หน่วยกิต  
   -  วิชำเลือก    13 หน่วยกิต  
   ข. แขนงวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม    
     -  วิชำบังคับ    25 หน่วยกิต  
     -  วิชำเลือก    13 หน่วยกิต  
 3)  กลุ่มวิชำกำรศึกษำ    46 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
- หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561  
- ได้พิจำรณำกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนวิชำกำร 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 
ส ำหรับข้อมูลของแต่ละรำยวิชำจะมีกำรด ำเนินงำนตำมหัวข้อใน มคอ. 3 (AUN.2.2) ประกอบด้วย 7 หมวด 

ได้แก่ 
1) ข้อมูลทั่วไป ซึ่งจะกล่ำวถึงรหัสและชื่อวิชำ หลักสูตรและประเภทวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต อำจำรย์ผู้สอน 

รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน 
2) จุดหมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของวิชำ 
3) ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
4) กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ 5 ด้ำนของนักศึกษำ ซึ่งจะกล่ำวถึงผลกำรเรียนรู้ในวิชำ วิธีกำรสอน และวิธีกำร

ประเมินผลเพื่อสะท้อนผลกำรเรียนรู้ 
5) แผนกำรสอนและกำรประเมินผล ซึ่งจะกล่ำวถึงแผนกำรสอน วิธีกำรประเมิน ช่วงเวลำที่ประเมิน และ

สัดส่วนกำรประเมิน 
6) ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
7) กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
 

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 

http://www.te.kmutnb.ac.th/
http://www.fte.kmutnb.ac.th/couse/TE/TEE2561.pdf
http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
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ส ำหรับข้อมูลแต่ละรำยวิชำของหลักสูตร จะถูกก ำหนดให้ผู้สอนแนะน ำและสื่อสำรให้แก่ผู้เรียนรับทรำบใน
สัปดำห์แรกของกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเอกสำรที่มีรำยละเอียดหัวข้อครอบคลุม มคอ. 3 
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การประเมินตนเอง 

2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date 

       

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

       

2.3 The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders 

       

 Overall        
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.2.1 AUN.1.1-01  มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

AUN.2.2 AUN.2.2 มคอ. 3 
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AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลกัสตูร (Programme Structure and Content) 
 
 

 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 
learning outcomes 

หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2561 (AUN.1.1-01) ได้ออกแบบรำยวิชำและโครงสร้ำงหลักสูตรจำกกำรพิจำรณำ มคอ.1 มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (AUN.1.1-02) ควบคู่กับรำยวิชำทำงกำรศึกษำ กค. 9 สำระกำร
เรียนรู้ (AUN.1.1-03) ซึ่งตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังรำยละเอียด ในข้อ AUN.1.3, 
AUN.10.1 จำกกำรพิจำรณำข้ำงต้นส่งผลให้โครงสร้ำงหลักสูตรมีกลุ่มวิชำชีพและกลุ่มวิชำกำรศึกษำในหมวดวิชำ
เฉพำะ โดยที่กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผลในแต่ละรำยวิชำยังคงค ำนึงถึงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของ
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

ศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2561 (AUN.1.1-01) ดังรำยละเอียด  
มคอ.2 กำรกระจำยผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังสู่รำยวิชำ หน้ำ 135 – 148 แต่รำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป หน้ำ 
117 – 119 ของ มคอ.2 จะเป็นกำรกระจำยมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้สู่รำยวิชำซึ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนที่
รับผิดชอบจัดกำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำดังกล่ำวเหมือนกันทั้งมหำวิทยำลัย 

 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 

หลักสูตรถูกออกแบบโครงสร้ำงโดยพิจำรณำ มคอ.1 มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิชำ
วิศวกรรมศำสตร์ (AUN.1.1-02) และรำยวิชำทำงกำรศึกษำ กค. 9 สำระกำรเรียนรู้ (AUN.1.1-03) เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่เป็น “วิศวกรไฟฟ้ำ” และสำมำรถเป็น “ครูช่ำงไฟฟ้ำ” ที่มีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
และครุศำสตร์ควบคู่กัน โดยเรียงล ำดับกำรเรียนรู้จำกง่ำยไปยำก จำกพ้ืนฐำนที่ควรรู้ก่อนหลัง และเรียนทฤษฎี
ควบคู่กำรปฏิบัติ โดยมีหลักกำรดังนี้ 

ชั้นปี 1 สำมำรถสื่อสำร ระบุปัญหำทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและคณิตศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้ำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ 

ชั้นปี 2  ใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ เพ่ือกำรวำงแผน สร้ำงสื่อกำรสอน จัดกำร
ระบบงำน และมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ 

ผลการด าเนินงาน 
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ชั้นปี 3 สำมำรถพัฒนำหลักสูตร วัดประเมินผล และฝึกจัดกำรเรียนรู้ด้ำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ตำม
หลักคุณธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ 

ชั้นปี 4 สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ สร้ำงสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ ที่ต้อง
ค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ชั้นปี 5 สำมำรถถ่ำยทอดและฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ในสถำนศึกษำ 

ระดับกำรเรียนรู้ของหลักสูตรและแต่ละรำยวิชำจะเริ่มต้นด้วยขั้นพ้ืนฐำน ขั้นกลำง และขั้นประยุกต์ 
ตำมล ำดับ เช่น ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ ที่เริ่มต้นด้วยควำมเข้ำใจ วิเครำะห์เพ่ือแก้ปัญหำ วิเครำะห์เพ่ือออกแบบ 
และถ่ำยทอดได้ เป็นต้น ดัง มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 2 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน (AUN.1.1-01) ส ำหรับ
ลักษณะกำรบูรณำกำรในรำยวิชำจะขึ้นอยู่กับผู้สอน อำจเป็นกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัยหรือกำรท ำโครงงำนพิเศษ
ของนักศึกษำชั้นปีที่ 4 กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำกับกำรสอน คือกำรฝึกประสบกำรณ์กำรสอน
วิชำชีพ I – III และกำรน ำควำมรู้ที่เรียนมำตลอดหลักสูตรไปปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงในชั้นปีสุดท้ำยของกำรศึกษำ
ในหลักสูตร 

 
การประเมินตนเอง 

3 
โครงสรา้งและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
Content) 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment 
with the expected learning outcomes 

       

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

       

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated 
and up-to-date 

       

 Overall        

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.3-1 AUN.1.1-01  มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

AUN.1.1-02 มคอ.1 มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำวิศวกรรมศำสตร์ 
AUN.1.1-03 กค. 9 สำระกำรเรียนรู้ 

AUN.3-2 AUN.1.1-01  มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

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 
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4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2561 มีปรัชญำของหลักสูตรไว้ว่ำ “มีควำมมุ่งมั่นผลิตวิศวกรไฟฟ้ำ ผู้เชี่ยวชำญวิชำชีพวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
กำรศึกษำ พัฒนำอุตสำหกรรมไทยให้เข้มแข็ง” (AUN.1.1-01) โดยหลักสูตรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้กลำยเป็น “บัณฑิตที่คิดเป็น ท ำเป็น ถ่ำยทอดเป็น” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ใน
กำรที่บัณฑิตจะถ่ำยทอดเป็นนั้น ผู้เรียนต้องสำมำรถคิดอย่ำงมีระบบ แก้ปัญหำได้ และสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ซึ่งได้จำกกำรบ่มเพำะควำมรู้และฝึกทักษะจำกแต่ละรำยวิชำในหลักสูตรที่มีทั้งทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
กำรศึกษำ โดยกระบวนกำรคิดนี้จะช่วยให้นักศึกษำกลำยเป็นบัณฑิตที่สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ ทักษะ เพ่ือกำร
แก้ปัญหำงำนทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำของตนผ่ำนรำยวิชำและโครงงำนพิเศษ ตลอดจนสำมำรถ
แก้ปัญหำโจทย์ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำของตนเองได้ในอนำคต ซึ่งปรัชญำกำรศึกษำของหลักสูตรได้
มีกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรำบและเข้ำใจในทิศทำงเดียวกันผ่ำนเว็บไซต์ของ
ภำควิชำ 

 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 
หลักสูตรได้ก ำหนดกลยุทธ์ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมี

คุณภำพของผู้เรียน กลยุทธ์กำรเรียนกำรสอนมีหลำกหลำยตำมลักษณะของรำยวิชำ ตั้งแต่วิชำพ้ืนฐำนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดควำมตื่นตัว และมีควำมพร้อมที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักกำรประสำนควำมรู้เก่ำและ
ใหม่ในกำรประยุกต์ใช้ รู้จักกำรแก้ปัญหำ เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง กลยุทธ์ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ถูก
ก ำหนดไว้ใน มคอ. 2 (AUN.1.1-01) ซึ่งสะท้อนผลกำรเรียนรู้ 6 ด้ำน กิจกรรมกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่
ระบุไว้ใน มคอ. 3 (AUN.2.2) อย่ำงไรก็ตำม ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกของกำรศึกษำ นักศึกษำในหลักสูตรจึงได้
เรียนรำยวิชำที่จัดกำรศึกษำด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้ร่วมสอน ที่สังกัดภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ
เพียง 6 วิชำ โดยกลยุทธ์ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังมีดังนี้ 

- บรรยำยเนื้อหำในห้องเรียน กำรมอบหมำยงำน และกำรสอบกลำงภำค สอบปลำยภำค ส ำหรับกำรเรียนรู้
ตำมปกติ เพ่ือวัดผลพ้ืนฐำนควำมรู้ที่จ ำเป็นของวิชำ 

- อภิปรำยเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ควำมรู้ และน ำมำแก้ปัญหำตำมท่ีมอบหมำย 
- ปฏิบัติจริงในห้องประลองและห้องปฏิบัติกำรตำมใบงำนที่ก ำหนด เพ่ือให้เกิดทักษะกำรใช้เครื่องมือ และ

ควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ  
- มีก ำหนดคะแนนจิตพิสัยหรือเจตคติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีระเบียบ มีวินัย และอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ของสังคมได้ 

AUN.4 วิธกีารเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 

ผลการด าเนินงาน 
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- มอบหมำยงำน เพ่ือพัฒนำทักษะกำรท ำควำมเข้ำใจผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  
 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกของกำรศึกษำ กิจกรรมกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่ระบุไว้ มคอ. 3 

(AUN.2.2) ต้องกำรให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้รับกำรปลูกฝังและฝึกฝนให้มีควำมรู้  ทักษะและเจตคติที่ดี รู้จักกำร
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น ลงมือปฏิบัติได้จริง เช่น วิชำ Electrical Engineering Practice I และ II สำมำรถคิดวิเครำะห์
แก้ปัญหำด้วยตนเองได้จำกโจทย์หรืองำนที่มอบหมำย เช่น วิชำ Engineering Drawing สำมำรถค้นหำข้อมูลที่
ต้องกำรได้หรืออำจมีผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะน ำ เช่น วิชำ Teaching Profession แต่ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอ
หรือสื่อสำรข้อมูลต่ำง ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้อย่ำงเป็นระบบต้องเรียนในชั้นปีถัด ๆ ไป ซึ่งสิ่งหล่ำนี้จะช่วยหล่อหลอม 
ปลูกฝัง และส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
การประเมินตนเอง 

4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 
the achievement of the expected learning outcomes 

       

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning        
 Overall        

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
AUN.4-1 AUN.1.1-01  มคอ.2 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) 

 
 
 
 
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  

หลักสูตรใช้ระบบกำรรับตรงที่ก ำหนดให้ผู้ที่ เข้ำศึกษำต้องมีคุณสมบัติตำมระบุไว้ใน มคอ. 2 
(AUN.1.1-01) ซึ่งมีกำรประกำศไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษำใหม่ที่  http://www.admission.kmutnb.ac.th/
หลังจำกนั้น หลักสูตรมีกำรประเมินกำรรับเข้ำด้วยกำรสอบข้อเขียนซึ่งจะช่วยสะท้อนผลกำรเรียนรู้ทำงด้ำนควำมรู้ 
และทักษะทำงปัญญำ หลังจำกนั้น ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียนจะได้รับกำรสอบสัมภำษณ์โดยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ตำมแบบฟอร์มประเมินกำรสอบสัมภำษณ์ที่ได้ถูกก ำหนดไว้ในหัวข้อ 1) ควำมรู้วิชำหลัก/ควำมรู้เฉพำะสำขำ  
2) ทักษะทำงสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอำชีพ และ 4) ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
(AUN.5.1-01) อีกทั้งภำควิชำได้มีกำรก ำหนดค ำถำมเบื้องต้นให้แก่อำจำรย์ผู้ เป็นกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ เพ่ือ
สังเกตพฤติกรรมและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทั้ง 4 ด้ำนที่ถูกก ำหนดไว้ (AUN.5.1-02) เมื่อจบกำรสอบ
สัมภำษณ์รอบสุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว อำจำรย์ผู้ท ำหน้ำที่สอบสัมภำษณ์ได้พูดคุยเกี่ ยวกับกำรรับเข้ำกับผู้บริหำรว่ำ 
นักศึกษำในรอบหลัง ๆ มีควำมรู้ ควำมเฉลียวฉลำดในกำรตอบค ำถำมค่อนข้ำงต่ ำ จึงมีควำมเห็นว่ำให้ภำควิชำเน้น
เปิดรับจ ำนวนนักศึกษำในรอบ 1 – 2 ให้มีปริมำณมำก เนื่องจำกหลักสูตรนี้มีเนื้อหำในหลักสูตรค่อนข้ำงหนัก 
เนื่องจำกออกแบบให้รองรับ 2 ใบประกอบวิชำชีพ ดังนั้น ภำควิชำจึงน ำข้อเสนอแนะดังกล่ำวปรับจ ำนวนกำร
รับเข้ำนักศึกษำของหลักสูตรนี้ใหม่ในปีกำรศึกษำ 2563 

รำยละเอียดของขอบเขตกำรรับเข้ำศึกษำและวิธีกำรคัดเลือกผู้ที่เข้ำศึกษำทั้งกำรรับตรงและโควต้ำ
ดังรำยละเอียดในข้อ AUN.8.1 และ AUN.8.2  

2) กำรวัดผลกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 
หลักสูตรมีกำรวัดผลกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ถูกก ำหนดในแผนกำรสอนของรำยวิชำต่ำง ๆ ในแต่ละ

ภำคกำรศึกษำ ซึ่งแผนกำรสอนจะมีกำรระบุผลกำรเรียนรู้ที่คำดว่ำจะได้จำกแต่ละรำยวิชำ มีกำรก ำหนดวิธีกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ สัดส่วนกำรให้คะแนน ค่ำถ่วงน้ ำหนักคะแนนของกำรประเมินผล ซึ่งสอดคล้องและ
ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรำยวิชำ ดังปรำกฏใน มคอ.3 (AUN.2.2) หมวดที่ 4 
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำของแต่ละวิชำซึ่งมีกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรสอนและวิธีกำรประเมินเพ่ือ
บรรลุผลกำรเรียนรู้ไว้และหมวดที่ 5 แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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3) กำรจบหลักสูตรกำรศึกษำ 
หลักสูตรได้ก ำหนดเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของนักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ต้องมี

คุณสมบัติ ได้แก่  
    (1)  ศึกษำครบตำมจ ำนวนหน่วยกิตท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร 
   (2)  ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 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 
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้จะถูกก ำหนดในแผนกำรสอนของรำยวิชำต่ำง ๆ ในแต่ละภำคเรียน ซึ่งในแผนกำร

สอนจะมีกำรระบุผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกวิชำ มีกำรก ำหนดวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ สัดส่วนกำรให้คะแนน ค่ำ
ถ่วงน้ ำหนักคะแนนของกำรประเมินผล วิธีกำรและช่วงคะแนนตัดเกรด ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวังทั้งหมดของหลักสูตรและรำยวิชำ ดังปรำกฏใน มคอ. 3 (AUN.2.2) หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำร
ประเมินผล ซึ่งครอบคลุมแผนกำรสอนและแผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้โดยผู้สอนต้องส่ง มคอ. 3 แก่ภำควิชำ
ก่อนเปิดภำคเรียน และแจ้งผู้เรียนตั้งแต่คำบเรียนแรกของแต่ละวิชำ 

ส ำหรับเกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำจะแตกต่ำงกัน แต่ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้ที่
ก ำหนดไว้ทั้ง 5 ด้ำน จึงส่งผลให้ต้องใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ใช้กำรขำนชื่อ กำรให้
คะแนนกำรเข้ำชั้นเรียนและกำรส่งงำนตรงเวลำ หรือสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนที่มอบหมำย เป็นต้น โดยกลยุทธ์
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ได้ถูกก ำหนดไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 2 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน 
อย่ำงไรก็ตำม ทุกวิชำผู้สอนค ำนึงถึงควำมถูกต้องในกำรประเมินผลเพ่ือให้สะท้อนผลกำรเรียนรู้ของวิชำ มีควำม
ยุติธรรมในกำรให้คะแนนซึ่งนักศึกษำสำมำรถสอบถำมในส่วนที่สงสัยได้ทั้งงำนที่มอบหมำย รวมถึงกำรแจ้งคะแนน
สอบกลำงภำคเรียนที่นักศึกษำถูกประเมินหลังจำกเรียนได้ 8 สัปดำห์ ซึ่งถือเป็นช่วงให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษำ
ในกำรปรับปรุงผลกำรเรียนรู้ของตนอีกทำงหนึ่ง ส ำหรับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ครั้งสุดท้ำยของวิชำส่วนใหญ่จะ
เป็นกำรสอบปลำยภำคเรียนหลังจำกเรียนครบ 15 สัปดำห์ 

รำยวิชำที่มีกำรทดสอบย่อย กำรบ้ำน แบบฝึกหัด หรืองำนที่ได้รับมอบหมำยผู้สอนจะมีกำรก ำหนดคะแนน
ควำมถูกต้อง สวยงำม หรือบริบทอ่ืน ๆ ตำมแต่สิ่งที่นักศึกษำจะได้รับกำรประเมิน เช่น วิชำ Electrical 
Engineering Practice I และ II ที่มีท้ังคะแนนควำมถูกต้องและสวยงำม  

หลังสิ้นสุดภำคเรียนผู้สอนจะสรุปประสิทธิผลของวิธีกำรสอนที่ท ำให้เกิดผลกำรเรียนรู้ตำมที่ระบุใน
รำยละเอียดของรำยวิชำ และสรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ ดังปรำกฏใน มคอ. 5 (AUN.5.4) หมวด
ที่ 2, 3 และผู้สอนต้องส่งคะแนนในระบบ “ส่งเกรดออนไลน์และกำรประเมินกำรสอนอำจำรย์” ของมหำวิทยำลัย
ที่ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/ โดยนักศึกษำสำมำรถดูผลกำรเรียนและประเมินผู้สอนในแต่ละภำคกำร
เรียนได้ในระบบนี ้

 
 

https://grade.icit.kmutnb.ac.th/Secure/Login.aspx
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment 

วิธีกำรประเมินในแต่ละรำยวิชำมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังและลักษณะของ
รำยวิชำ โดยปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกของกำรเปิดกำรเรียนกำรสอน มีวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรทั้งสิ้น 18 
รำยวิชำ มีวิชำที่ด ำเนินกำรสอนด้วยอำจำรย์ของภำควิชำ 6 วิชำ ซึ่งมีทั้งวิชำทฤษฎี และวิชำปฏิบัติ (AUN.2.2) ซึ่ง
รูปแบบเกณฑ์กำรให้คะแนนจะขึ้นกับอำจำรย์ผู้สอนเป็นผู้ก ำหนด หำกรำยวิชำใดมีหลำยตอนเรียน ถึงแม้ว่ำผู้สอน
คนละคนกัน แต่ผู้สอนจะใช้ข้อสอบกลำงภำคและปลำยภำคฉบับเดียวกัน วิธีกำรประเมินควำมรู้และทักษะของ
ผู้เรียนมีดังนี้ 

1) วิชำทฤษฎี จะใช้กำรประเมินผลจำกกำรบ้ำน งำนที่ได้รับมอบหมำยระหว่ำงภำคกำรศึกษำ กำรสอบ
ย่อย จิตพิสัย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค   

2) วิชำปฏิบัติ จะใช้กำรประเมินจำกผลงำนที่ได้รับมอบหมำยระหว่ำงภำคกำรศึกษำ จิตพิสัย หรือกำร
สอบภำคปฏิบัติ  

นอกจำกนั้น ข้อสอบกลำงภำคและปลำยภำคทุกรำยวิชำที่จัดสอบตำมตำรำงสอบของคณะ จะได้รับกำร
ตรวจทำนควำมครบถ้วนและควำมชัดเจนของข้อสอบในเบื้องต้นจำกคณะผู้บริหำรประจ ำภำควิชำจ ำนวน 2 คน 
ก่อนจัดส่งให้คณะเพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เหลือต่อไป 

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

รำยวิชำที่มีกำรทดสอบย่อย กำรบ้ำน แบบฝึกหัด หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย (AUN.2.2) หลังจำกอำจำรย์
ผู้สอนได้ตรวจงำนเรียบร้อยแล้วจะท ำกำรแจ้งผลประเมินแก่นักศึกษำให้ทรำบในชั่วโมงเรียน หรือในระบบ 
Classroom พร้อมทั้งอธิบำยข้อผิดพลำดในภำพรวม เพ่ือให้นักศึกษำน ำไปปรับแก้ในผลงำนถัดไปได้ ขณะที่วิชำ
ปฏิบัติซึ่งชั้นปีที่ 1 จะต้องเรียนวิชำปฏิบัติงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น 1 และ 2 จ ำนวน 3(0-6-2) หน่วยกิต เพ่ือ
เป็นกำรปรับพ้ืนฐำนกำรใช้เครื่องมือและทักษะกำรลงมือปฏิบัติทำงวิศวกรรม ผู้สอนจะมีกำรทวนปรับนักศึ กษำ
ตลอดคำบ ตลอดภำคกำรศึกษำ มีกำรก ำหนดขั้นตอนให้หยุดเพ่ือส่งงำนและให้คะแนนก่อนลงมือปฏิบัติในขั้นตอน
ต่อไป ซึ่งกำรทวนปรับในระยะแรกเป็นกำรเตือนและบอกข้อไม่ดีที่เกิดข้ึน แต่หำกพบเจอคนเดิมบ่อยครั้ง นักศึกษำ
จะถูกตัดคะแนนด้ำนกำรปฏิบัติงำน เพื่อเป็นกำรให้นักศึกษำระมัดระวังและใส่ใจกับกำรปฏิบัติงำน ให้ได้ผลงำนที่มี
คุณภำพและท ำงำนได้อย่ำงปลอดภัย 
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5.5 Students have ready access to appeal procedure 
 

 
 

 หลักสูตรมีระบบกำรให้ควำมเป็นธรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยผู้เรียนสำมำรถร้องเรียนหรือ
สอบถำมในปัญหำและประเด็นที่ผู้เรียนสงสัย ซึ่งมีกำรระบุวิธีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนใน มคอ.2 
(AUN.1.1-01) หมวดที่ 7 ข้อ 3.2 กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำโดยผู้เรียนสำมำรถด ำเนินกำรยื่นค ำร้อง ประเภท 
“กำรขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ” ด้วยค ำร้องทั่วไป โดยภำควิชำได้มีตัวอย่ำงกำรกรอกค ำร้องและสรุปกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับค ำร้องประเภทต่ำง ๆ (AUN.5.5) รวมถึงกำรขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ ไว้ในแฟ้มเอกสำรหน้ำ
ภำควิชำตรงเคำน์เตอร์หมำยเลข 3 โดยทุกค ำร้องสำมำรถยื่น ตรวจสอบ และติดตำมได้ที่ระบบของคณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมที่ http://eroom.fte.kmutnb.ac.th/tracking/  ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2562 ไม่พบกรณีที่นักศึกษำ
ยื่นค ำร้องประเภท “กำรขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ”  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://eroom.fte.kmutnb.ac.th/tracking/
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การประเมินตนเอง 

5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes 

       

5.2 The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit 
and communicated to students 

       

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes 
are used to ensure validity, reliability and fairness of student 
assessment 

       

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

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure        
 Overall        

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.5.1 AUN.1.1-01  มคอ.2 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 แนวทำงค ำถำมสอบสัมภำษณ์ส ำหรับกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
AUN.5.2 AUN.1.1-01  มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ  

(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
AUN.2.2 มคอ. 3 

AUN.5.3, 
AUN.5.4 

AUN.2.2 มคอ. 3 
AUN.5.4 มคอ. 5 

AUN.5.5 AUN.1.1-01  มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

AUN.5.5 ตัวอย่ำงกำรกรอกค ำร้องและสรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับค ำร้องประเภทต่ำง ๆ 
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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 เพ่ือรองรับและตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรโดยใช้แผนระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ของคณะในกำร
ด ำเนินงำน แผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำรประกอบด้วยสมรรถนะอัตรำก ำลัง ควำม
ต้องกำรในกำรอบรม/พัฒนำบุคลำกรและแผนพัฒนำบุคคล ซึ่งมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร ก ำหนด
เป้ำประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในโครงกำรหรือกิจกรรม
ต่ำงๆ สุดท้ำยมีกำรติดตำมประเมินผล วิเครำะห์และสรุปผล เพ่ือน ำไปเป็นตัวบ่งชี้ของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรที่ก ำหนดไว้  

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

quality of education, research and service 
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำมีหน่วยย่อยที่จัดกำรเรียนกำรสอน 3 หน่วยงำน ได้แก่ หน่วยกำรศึกษำ หน่วย

ไฟฟ้ำก ำลังและควบคุม และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสำร ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหัวหน้ำหน่วยที่ท ำหน้ำที่ในกำรจัด
ตำรำงกำรเรียนกำรสอน และมีกำรประชุมเรื่องภำระงำนสอนก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ โดยยึดหลักเกณฑ์กำรจัด
ภำระงำนสอนของบุคลำกรสำยวิชำกำรตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย หำกหน่วยใดอำจำรย์มีภำระสอนเกินจำกที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด จะต้องมีกำรหำรือกันเพ่ือหำทำงแก้ไขปัญหำ 

เนื่องจำกกำรค ำนึงถึงภำระงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของบุคลำกรสำยวิชำกำรในหลักสูตร ดังนั้น จึงมี
จัดเปิดต ำแหน่งเพ่ือสรรหำบุคลำกรใหม่เพ่ือบรรจุในต ำแหน่งที่ทำงภำควิชำและหลักสูตรยังมีไม่เพียงพอต่อกำรสอน 
อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีมีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร เนื่องจำก
กำรสอนวิชำในทุกหลักสูตรต้องยึดหลักเกณฑ์กำรจัดภำระงำนสอนของบุคลำกรสำยวิชำกำรตำมระเบียบของ
มหำวิทยำลัย (AUN.6.2-01) ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 ได้มีกำรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 6 อัตรำ (AUN.6.2-02) ซึ่งผู้สนใจสำมำรถสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกได้
ระหว่ำงวันที่ 21 มกรำคม 2563 ถึง 20 เมษำยน 2563 ผลกำรคัดเลือกหลังจำกกำรสอบสัมภำษณ์พบว่ำมีผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก 1 คน ได้แก่ ดร.จักรกฤช ภักดีโต จะบรรจุอยู่ในหน่วยไฟฟ้ำก ำลังและควบคุม เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ 15 
มิถุนำยน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นอำจำรย์ใหม่ในปีกำรศึกษำ 2563 โดยคุณสมบัติส ำคัญของอำจำรย์ใหม่ต่อ
หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพที่เน้นทักษะด้ำนวิชำชีพตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนวิชำชีพ คือ อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพวิศวกรรมที่ถูกก ำหนดจำกสภำวิศวกร  

AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

ผลการด าเนินงาน 
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อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรของภำควิชำไม่เคยเพิกเฉยต่อภำระงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำร จึงได้มีกำรประกำศ
รับสมัครต ำแหน่งอำจำรย์อยู่เสมอมำ แต่ไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตำมท่ีภำควิชำและหลักสูตรต้องกำร ส่งผลให้
ภำควิชำต้องเชิญบุคลำกรที่เกษียณอำยุบำงท่ำนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่คณะกรรมกำรมหำวิทยำลัยก ำหนด 
และบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำรของหลักสูตรมำเป็นอำจำรย์พิเศษที่และท ำกำร
เรียนกำรสอนควบคู่ไปกับบุคลำกรปัจจุบันของหลักสูตร 

ปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 6 คน และอำจำรย์ผู้ร่วมสอน 25 คน (AUN.1.1-01) 
โดยบุคลำกรสำยวิชำกำรประจ ำภำควิชำ 39 คน และอำจำรย์พิเศษ 6 คน (AUN.6.2-03) 

 
ตาราง AUN.6.1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำภำควิชำจ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร เพศ และวุฒิปริญญำ
เอก (หน่วย : คน) 
 

 
 
 

 

 

 

ตาราง AUN.6.2 สัดส่วนบุคลำกรสำยวิชำกำรต่อนักศึกษำ 

ปีการศึกษา 
FTES ของบุคลากรสายวิชาการ* 

[ประจ า + พิเศษ] *** 
FTES ของนกัศึกษา

ปริญญาตรี 
สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ 
ต่อ FTES ของนักศกึษา** 

2562 34 + 7.75 = 41.75*** 305.89 1 : 7.33 

หมำยเหต ุ รำยงำนภำระงำนสอนของอำจำรย์ งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรม  
 ***ภำระงำนสอน นับ FTE (Full - Time Equivalent) จำก 1 FTE = 40 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 

 

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

จำกกำรที่บุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรดังที่
กล่ำวใน AUN.6.2 ส่งผลให้ภำควิชำมีกำรประกำศรับสมัครบุคลำกรใหม่ (AUN.6.2-02) ทดแทนในต ำแหน่งที่ว่ำงอยู่
ซึ่งกำรประกำศรับสมัครดังกล่ำวสำมำรถพบได้ที่เมนู “ข่ำวสมัครงำน” ของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และ 
“รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย” ของกองบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่ง
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำจะด ำเนินกำรโดยใช้วิธีกำรเลือกสรรบุคคล ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลก ำหนด โดยจัดท ำเป็นประกำศมหำวิทยำลัย ซึ่งบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตำมที่

ประเภท 
ปีการศึกษา 2562 

ช ญ N 
ป.เอก 

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 

http://www.fte.kmutnb.ac.th/
http://www.hrd.kmutnb.ac.th/
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มหำวิทยำลัยก ำหนด และต้องมีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะกรรมกำรได้ระบุไว้  (AUN.6.3-01) ผลกำรคัดเลือก
หลังจำกกำรสอบสัมภำษณ์พบว่ำมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 1 คน ได้แก่ ดร.จักรกฤช ภักดีโต จะบรรจุอยู่ในหน่วยไฟฟ้ำ
ก ำลังและควบคุม เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ 15 มิถุนำยน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นอำจำรย์ใหม่ในปีกำรศึกษำ 2563 โดย
คุณสมบัติส ำคัญของอำจำรย์ใหม่ต่อหลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพที่เน้นทักษะด้ำนวิชำชีพตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนวิชำชีพ คือ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพวิศวกรรมที่ถูกก ำหนด
จำกสภำวิศวกร ซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญของกำรเพ่ิมอัตรำก ำลังของภำควิชำและหลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำ
วิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี)  

ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2562 บุคลำกรสำยวิชำกำรประจ ำภำควิชำทั้งสิ้น 34 คน (AUN.6.2-02) 
 

ตาราง AUN.6.4 กำรคงอยู่ของอำจำรย์ 

ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดต้นปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ลาออก/
เกษียณในระหว่าง 

ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย ์
เข้าใหม่ระหว่าง 

ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด
ปลายปีการศึกษา 

2562 34 - - 34 

 
ส ำหรับกำรประเมินผลของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่รับใหม่จะก ำหนดให้มีกำรผ่ำนกำรอบรมทำงด้ำน

สมรรถนะของกำรเป็นอำจำรย์ผู้สอน และมีกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1  
กำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำน 1 ปีแรก ระยะที่ 2 กำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำน 3 ปี และระยะที่ 3 
กำรประเมินผลกำรบรรจุเป็นพนักงำนประจ ำที่มีเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของ
มหำวิทยำลัยก ำหนดโดยรำยละเอียดข้อมูลจะมีกำรชี้แจงให้บุคลำกรสำยวิชำกำรที่รับใหม่ได้รับทรำบตั้งแต่เริ่มต้น
ปฏิบัติงำน  

ขณะที่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังปรำกฏใน AUN.6.4 ที่มีผลต่อกำรขึ้นเงินเดือนของบุคลำกรสำย
วิชำกำร ซึ่งบุคลำกรสำยวิชำกำรทุกคนจะถูกประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเบื้องต้นจำกหัวหน้ำภำควิชำ และจะเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของทำงมหำวิทยำลัยก ำหนด โดยที่จะให้ผู้มีอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลง
นำมในกำรงำนให้เลื่อนต ำแหน่งหรือกำรขึ้นเงินเดือนซึ่งมหำวิทยำลัยก ำหนดให้มีกำรประเมินปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
ระหว่ำงเดือน ต.ค. ถึง มี.ค. และครั้งที่ 2 ระหว่ำงเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำ
หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน และเลื่อนเงินเดือน ขณะที่กำรเลื่อนต ำแหน่งในบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจะอยู่
ในรูปแบบกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร ได้แก่ ผศ. รศ. และ ศ. ตำมล ำดับ (AUN.6.3-02)  

 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำรในแต่ละครั้งด้วยแบบสรุปกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนดซึ่งมีองค์ประกอบกำรประเมิน 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) ควำมมุ่งมั่นให้เกิดผลส ำเร็จของงำน (U) กำรท ำงำนเป็นทีม (T) จิตส ำนึกองค์กร (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 เพ่ือน ำมำใช้เป็น

ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสมรรถนะของตนเอง พัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ตลอดจน
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

 
ตาราง AUN.6.5  สรุปกำรเข้ำร่วมฝึกอบรม สัมมนำ และประชุมวิชำกำร (AUN.6.5) 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ หัวข้อ/เร่ือง วันเวลา / สถานที่อบรม 

1 
2 

ผศ.ดร.ชูชำติ  สีเทำ 
ผศ.ดร.พรวิไล สุขมำก 

ประชุมจัดท ำรำยละเอียดผังกำรสร้ำงข้อสอบสมรรถนะ
ด้ำนควำมรู้ภำคทฤษฎีและควำมรู้ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน 
ตำม มำตรฐำนวิชำชีพครู (Test BluePrint) 

วันท่ี 25-26 ก.พ. 63 
เวลำ 09.00 - 19.00 น. ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 
กรุงเทพมหำนคร 

  เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง 
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครศุำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

วันท่ี 2-4 ม.ีค. 63 ณ Ravindra Beach 
Resort & Spa จ.ชลบุร ี

3 
4 

ดร.นุชนำฎ  ชุ่มชื่น 
ดร.กัญญวิทย์  กลิ่นบ ำรุง 

เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำที่
มุ่งเน้น ผลลัพท์ Outcome Based Education (OBE)  
รุ่นที่ 2 

วันท่ี 17-18 ก.พ. 63 เวลำ 08.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุมส ำนักวิจยั
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน 9 

  เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง 
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครศุำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

วันท่ี 2-4 ม.ีค. 63 ณ Ravindra Beach 
Resort & Spa จ.ชลบุร ี

5 ผศ.ดร.น ำโชค  วัฒนำนัย เข้ำร่วมสัมมนำคณะกรรมกำรสวัสดิกำรและสิ่งจูงใจ 
เรื่อง กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์ส่งเสรมิ
สวัสดิกำรและสิ่งจูงใจ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 ณ โรงแรมเอ-
วัน กรุ๊ป พัทยำ จังหวัดชลบุรี 

  เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง 
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครศุำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ 

วันท่ี 2-4 ม.ีค. 63 ณ Ravindra Beach 
Resort & Spa จ.ชลบุร ี

หลักฐานประกอบ/AUN6/AUN.6-5%20ตัวอย่างการเข้าอบรมของบุคลากร.pdf
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ หัวข้อ/เร่ือง วันเวลา / สถานที่อบรม 

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

6 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 2019 
Internation Conference on Science, Engineering 
@ Technology (ICSET) 

วันที่ 15-20 พ.ย. 62 ณ สมำพันธรัฐสวิส 

  เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง 
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครศุำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

วันท่ี 2-4 ม.ีค. 63 ณ Ravindra Beach 
Resort & Spa จ.ชลบุร ี

7 ผศ.ดร.สริิชัย จันทร์นิ่ม เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ในหลักสูตรกำรพัฒนำสมองกลฝังตัว
ในงำนแอพพิลเคช่ันประมวลผลภำพ (Machine Vision 
Open with Eagle Eye Smart Camera) 

วันท่ี 11-15 ธ.ค. 62 ณ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสรุนำรี จ.นครรำชสีมำ 

  เข้ำร่วมอบรมโครงกำรศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง 
หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงำน 5 นครรำชสีมำ ช่ือ
หลักสูตรกำรพัฒนำสมองกลฝังตัวในงำนแอพลิเคช่ันใน
งำนประมวลผล (LabVIEW Programming and image 
Processing 

วันท่ี 17-21 ก.พ. 63 ณ สถำบันพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 5 นครรำชสมีำ 

  เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำร่ำงมำตรฐำน 
และร่ำงวิธีกำรทดสอบมำตรฐำนแรงงำนแห่งชำติ รองรับ 
10 อุตสำหกรรมแห่งอนำคต 

วันท่ี 21-22,24 ม.ค. 63 ณ โรงแรมดิไอ
เดิล เซอร์วิส เรสซิเด้นซ์ จ. ปทุมธำนี 

  เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง 
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครศุำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

วันท่ี 2-4 ม.ีค. 63 ณ Ravindra Beach 
Resort & Spa จ.ชลบุร ี

8 
9 

ผศ.ดร.ชัยยพล  ธงชัยสรุัชต์กลู 
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ 

เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรปรับปรุงรำยละเอียด
หลักสูตร (คอศ.1) ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำย
ปฏิบัติกำร 

วันท่ี 3 ธ.ค. 62 เวลำ 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคกลำง 3 

  เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง 
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครศุำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

วันท่ี 2-4 ม.ีค. 63 ณ Ravindra Beach 
Resort & Spa จ.ชลบุร ี

10 ดร.ภัควี หะยะมิน เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับชำติ พะเยำวิจัย ครั้งที่ 9 
และได้น ำเสนอผลงำนวิจัย เรื่องกำรประเมินประสิทธิภำพ
มอเตอร์ไฟฟ้ำเหนี่ยวน ำเพื่อใช้ในงำนภำคสนำม 

วันท่ี 23-24 ม.ค. 63 ณ มหำวิทยำลัย
พะเยำ จ.พะเยำ 

  เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง 
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครศุำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ 

วันท่ี 2-4 ม.ีค. 63 ณ Ravindra Beach 
Resort & Spa จ.ชลบุร ี
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ หัวข้อ/เร่ือง วันเวลา / สถานที่อบรม 

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

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

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 พันธุ์จันทร ์
ผศ.ดร.ภำนี  น้อยยิ่ง 
ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง 
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมำกูล 
นำยนิวัติ สุขศิริสันต์ 
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภำ 
ดร.ขนิษฐำ  หินอ่อน 
รศ.ดร.เมธีพจน ์ พัฒนศักดิ์ 
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญำนันท ์
ผศ.ดร.วัฒนำ แก้วมณี 
รศ.ดร.มีชัย โลหะกำร 
ผศ.นริศร แสงคะนอง 
ผศ.ณิชมน  พูนน้อย 
อ.กนกวรรณ  กลิ่นเอี่ยม 

เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของภำควิชำในหัวข้อเรื่อง 
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ ระดับ
ปริญญำตรี สำขำครศุำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

วันท่ี 2-4 ม.ีค. 63 ณ Ravindra Beach 
Resort & Spa จ.ชลบุร ี

32 
33 

รศ.ดร.พงศธร ชมทอง 
ผศ.ดร.เอกกมล บุญญผลำนันท์ 

ไม่มีกำรเข้ำร่วมอบรม  

34 รศ.ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ เข้ำร่วมประชุมนำนำชำติ UMAP International 
Conference 2019  

วันที่ 13 พ.ย. 62  เวลำ 13.00-17.00 ณ 
ห้องประชุม Fuji 2 ช้ัน 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

และคุณสมบัติตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด (AUN.6.6-01) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกำศเกียรติคุณแก่ผู้ที่
ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้ำงประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยและหน่วยงำน 
สมควรได้รับกำรยกย่องสรรเสริญ เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ปีกำรศึกษำ 
2562 ไม่มีบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีได้รับรำงวัลดังกล่ำว 
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ส ำหรับบุคลำกรที่ท ำงำนวิจัยและมีกำรน ำเสนอหรือตีพิมพ์เผยเพ่ือกำรแพร่ผลงำนวิจัย ทำงส่วนงำนมีกำรให้
กำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์และเผยแพร่บทควำมวิจัยในลักษณะเงินสมนำคุณให้แก่ผู้เขียนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร โดยใช้ประกำศหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสมนำคุณกำรเขียนบทควำมวิจัยที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ของมหำวิทยำลัย จำกเงินงบประมำณเงินรำยได้ที่ได้มีกำรก ำหนดหลักเณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงิน
สมนำคุณกำรเขียนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ตำมประกำศคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม (AUN.6.6-02) ในส่วน
ของภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำมีกำรสนับสนุนเป็นทุนอุดหนุนเพ่ือกำรไปน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรและผลงำนวิจัย 
ตำมหลักเกณฑ์กำรให้ทุนอุดหนุนเพ่ือกำรไปเสนอผลงำนวิชำกำรระดับชำติและระดับนำนำชำติ 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 
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำมีกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรสำยวิชำกำรท ำงำนวิจัยและผลิตผลงำนที่

ทรงคุณค่ำเพ่ือน ำไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนงำนและมหำวิทยำลัย รวมไปถึงกำรส่งเสริมให้มีกำรน ำไปบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน บูรณำกับกำรให้บริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม ปีกำรศึกษำ 2562 บุคลำกรสำยวิชำกำรมีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติรวม 54 เรื่อง (AUN.6.7) 
 
ตาราง AUN.6.4 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่ 

ปีการศึกษา 
ประเภทการเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานวจิัย 

ที่เผยแพร่ต่อบุคลากรสายวิชาการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

2562 5 49 54 1.58 

 

การประเมินตนเอง 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated 
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6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

 Overall        

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.6.1 AUN.6.1 แผนพัฒนำบุคลำกร คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
AUN.6.2 AUN.6.2-01 ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง กำรจ่ำยเงินค่ำสอนพิเศษและค่ำสอนเกินภำระงำนสอน 

AUN.6.2-02 ประกำศ กบม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
AUN.6.2-03 รำยชื่อบุคลำกรสำยวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2562 

AUN.6.3 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 แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

AUN.6.4 AUN.6.4 แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำร 
AUN.6.5 AUN.6.5 กำรเข้ำร่วมฝึกอบรม สัมมนำ และประชุมวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร 
AUN.6.6 AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกรำงวัลผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น 

AUN.6.6-02 หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสมนำคุณกำรเขียนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 
(ฉบับ 1-3) 

AUN.6.6-03 หลักเกณฑ์กำรให้ทุนอุดหนุนเพ่ือกำรไปเสนอผลงำนวิชำกำรระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ 

AUN.6.7 AUN.6.7 ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2562 
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

 
 
 
 
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 
ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำมีกำรวำงแผนบุคลำกรสำยสนับสนุนซึ่งบุคลำกรทุกคนของภำควิชำจะท ำหน้ำที่

สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมต่ำง ๆ ให้แก่ทุกหลักสูตร โดยทำงภำควิชำได้ยึดหลักแผนพัฒนำ
บุคลำกรของทำงคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ในกำรด ำเนินงำน ซึ่งอยู่ในแผนฉบับเดียวกับ
แผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร ซึ่งแผนพัฒนำบุคลำกรมีจุดมุ่งหมำยที่จะพัฒนำสมรรถนะและคุณภำพของ
บุคลำกรโดยยึดหลักตำมวิสัยทัศน์ของงำนบุคลำกรที่ว่ำ “พัฒนำคน ส่งเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมำภิบำล”  

แผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนจัดท ำโดยก ำหนดตำมควำมคำดหวังด้ำนสมรรถนะของบุคลำกรที่ส่วนงำน
ต้องกำร จำกนั้นก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร ก ำหนดเป้ำประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย และ
แปลงกลยุทธ์ไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ สุดท้ำยมีกำรติดตำมประเมินผล 
วิเครำะห์และสรุปผล เพ่ือน ำไปเป็นตัวบ่งชี้ของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรที่ก ำหนดไว้ 
นอกจำกนั้น แผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนประกอบด้วยอัตรำก ำลัง ควำมต้องกำรในกำรอบรม/พัฒนำ
บุคลำกร และแผนพัฒนำบุคคล เช่นเดียวกับแผนพัฒนำบุคลำกำรสำยวิชำกำร 

 ภำควิชำจัดอัตรำก ำลังที่มีหน้ำที่แตกต่ำงกันเพ่ือรองรับและตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำและ
บุคลำกรสำยวิชำกำร ดังตำรำง AUN.7-1 และ AUN.7-2 
 
ตาราง AUN.7-1 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำ 

สายงาน 
ปีการศึกษา 2562 

ตร ี โท 

บุคลำกรห้องปฏบิัติกำร 2 - 

บุคลำกรสำยบริหำรจัดกำร - 1 

บุคลำกรสำยบริกำรนกัศึกษำ 1 2 

รวม 3 3 

รวมท้ังหมด 6 

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
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ตารางAUN.7-2 กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยและพนักงำนพิเศษ 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ หน้าท่ี สถานที่ติดต่อ 

 พนักงานมหาวิทยาลัย     

1 นำงศิริรักษ์  สุขสดุ เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป 

ปริญญำโท ดูแลนักศึกษำปริญญำโทและ
เอก งำนหลักสูตร งำนวิจัย 

ส ำนักงำนภำควิชำ 
เคำน์เตอร์ 4 

2 นำงสำวเสำวลักษณ์ วรรณบวร นักวิชำกำรพัสด ุ ปริญญำโท งำนพัสดุ-ครุภณัฑ์ เบิก
จ่ำยเงินโปรเจค  ยืม-คืน 
อุปกรณ์ประกอบกำรเรียน
กำรสอน 

ส ำนักงำนภำควิชำ 
เคำน์เตอร์ 1 

3 นำงสำวกรปำรมี ณ บำงช้ำง เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป 

ปริญญำโท งำนวิชำกำรปริญญำตรี งำน
กำรเงิน  

ส ำนักงำนภำควิชำ 
เคำน์เตอร์ 3 

4 นำยนุกูล   บุญทับ วิศวกรไฟฟ้ำ ปริญญำตร ี เบิกจ่ำยอุปกรณ์ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
หน่วยไฟฟ้ำก ำลัง 

ตึก 44 ห้อง 510 
สโตร์หน่วยไฟฟ้ำ

ก ำลัง 

 พนักงานพิเศษ     

5 นำงสำวกิดำกำนต์  กลิ่นเมธ ี นักวิชำกำรศึกษำ ปริญญำตร ี งำนสำรบรรณ งำนแผน 
งำนโครงกำร กิจกำร นศ. 
งำนฝึกงำน นศ. งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนภำควิชำ 
เคำน์เตอร์ 2 

6 นำงสำวสุภำพร  ช่ืนสกุล* นักวิชำกำรศึกษำ ปริญญำตร ี เบิกจ่ำยอุปกรณ์ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส ์

ตึก 44 ห้อง 402 
สโตร์หน่วย

อิเล็กทรอนิกส ์
 นำยชินภัสร์  กำนุวงษ์** นักวิชำกำรพัสด ุ ปริญญำตร ี เบิกจ่ำยอุปกรณ์ในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส ์

ตึก 44 ห้อง 402 
สโตร์หน่วย

อิเล็กทรอนิกส ์
หมำยเหตุ  *ปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 – 1 ตุลำคม 2562   
 **เร่ิมปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 
 

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

แต่ละครั้งที่ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำต้องกำรรับสมัครบุคลำกรสำยสนับสนุนเพ่ือทดแทนบุคลำกรเก่ำที่
ลำออกหรือเกษียณอำยุ ซึ่งจะมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและภำระงำนที่ต้องกำรอย่ำงชัดเจนตำม
หลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด กำรประกำศรับสมัครสำมำรถพบได้ที่ เมนู  “ข่ำวสมัครงำน” ของคณะ 
www.fte.kmutnb.ac.th และกองบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่งจะมีกำร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และประกำศผลกำรคัดเลือกบุคคลอีกครั้งหนึ่ง ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2562 
ภำควิชำได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนพิเศษ จ ำนวน 2 อัตรำ ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ และ

http://www.fte.kmutnb.ac.th/
http://www.hrd.kmutnb.ac.th/
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นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (AUN.7.2-01) โดยมีเพียงต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุที่ผ่ำนกำรคัดเลือก คือ นำยชินภัสร์  
กำนุวงษ ์ทดแทน นำงสำวสุภำพร  ชื่นสกุล ที่ได้ลำออกไป 

เมื่อได้รับบุคลำกรใหม่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้ำภำควิชำจะมีกำรมอบหมำยงำนแก่บุคลำกรสำยสนับสนุนตำม
ภำระงำนที่ได้ประกำศรับสมัครและเกลี่ยภำระงำนตำมควำมสำมำรถ โดยหำกเป็นบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ประจ ำอยู่ 
สโตร์ของแต่ละหน่วย บุคลำกรใหม่จะได้รับมอบหมำยงำนที่เกี่ยวข้องจำกหัวหน้ำหน่วยอีกครั้งหนึ่ง 

 ระเบียบข้อบังคับ  กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย (AUN.7.2-02) 
 ระเบียบข้อบังคับ  กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนพิเศษ (AUN.7.2-03) 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวในข้อ AUN.7.3 จะมีผลต่อกำรเลื่อนต ำแหน่งและกำรขึ้นเงินเดือน
ของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลำกรสำยสนับสนุนทุกคนจะถูก
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเบื้องต้นจำกหัวหน้ำภำควิชำ และจะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของทำง
มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยที่จะให้ผู้มีอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ว่ำ
ด้วย กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนำมในกำรงำนให้เลื่อนต ำแหน่งหรือกำรขึ้น
เงินเดือน 

 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนทุกต ำแหน่งจะมีกำรก ำหนดเพ่ือให้พัฒนำ หรือ
ปรับปรุงผู้ปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติงำนให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีกำรประเมินโดยใช้หลักกำรและ
แบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนด กรณีพนักงำนมหำวิทยำลัยใช้แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน ซึ่งมีองค์ประกอบกำรประเมิน 2 ด้ำน ได้แก่  

1) ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
2) ผลกำรประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ควำมใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและควำมซื่อสัตย์ (M) 

ควำมมุ่งมั่นให้เกิดผลส ำเร็จของงำน (U) กำรท ำงำนเป็นทีม (T) จิตส ำนึกองค์กร (N) และกำรพัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง (B)  

กรณีพนักงำนพิเศษใช้แบบประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของพนักงำนพิเศษ ซึ่งมี
องค์ประกอบกำรประเมิน 3 ด้ำน ได้แก่ 

1) ภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย 
2) ผลงำนและคุณลักษณะในกำรปฏิบัติงำน 
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
หำกผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรท่ำนใดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง และทำง

ภำควิชำได้มีกำรให้โอกำสพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนแล้ว แต่ผลกำรประเมินของกำรปฏิบัติงำนยังไม่ดีขึ้น 
ทำงภำควิชำอำจจะพิจำรณำให้ออกจำกงำนโดยถือว่ำสัญญำจ้ำงสิ้นสุดลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ของทำงคณะกรรมกำรก ำหนด โดยค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงำน คุณภำพ และปริมำณงำนรวมไปถึงกำรรักษำวินัย
และจรรยำบรรณของเจ้ำหน้ำที่ (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และ AUN.7.3-03) 
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นอกจำกนั้น ภำควิชำได้สอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำในหลักสูตร มีผู้ตอบ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 23 คน (AUN.9.1) พบว่ำด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร และแนะแนวชีวิต ข้อ 3.4 
เจ้ำหน้ำที่ภำควิชำให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือพบว่ำควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่ทุกคนอยู่ในระดับ
มำก ที่ค่ำเฉลี่ย 3.94 ขึ้นไป  
 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them 
กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนของหลักสูตรได้ใช้กระบวนกำรของคณะที่มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรใน

กำรอบรมของสำยสนับสนุนว่ำต้องกำรพัฒนำตนเองทำงด้ำนใด รวมถึงกำรอบรมโครงกำรใด ๆ ที่หน่วยงำนอ่ืนส่ง
เรื่องผ่ำนทำงภำควิชำ บุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งในส่วนของพนักงำนมหำวิทยำลัยและพนักงำนพิเศษสำมำรถเข้ำ
อบรมตำมโครงกำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในภำระหน้ำที่ของแต่ละคน รวมทั้งโครงกำรที่หัวหน้ำภำควิชำพิจำรณำ
เห็นสมควรให้บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือที่บุคลำกรจะได้เ พ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถและน ำ
ควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

ปีกำรศึกษำ 2562 มีบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 6 คน เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 4 คน และพนักงำน
พิเศษ 2 คน โดยแต่ละกำรอบรมจะเป็นเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยหรือเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องท ำ
อยู่เป็นประจ ำ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ของตนเองและน ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
(AUN.7-4) 

 
ตาราง AUN.7-4 สรุปกำรเข้ำอบรมและพัฒนำของบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ หัวข้อเร่ืองท่ีอบรม/ประชุม วันเวลา / สถานที่อบรม 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 

1 นำงศิริรักษ์  สุขสดุ อบรมเรื่อง กำรใช้ระบบ KMUTNB Risk 
Management 

วันท่ี 28 พ.ย. 62 เวลำ 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ห้อง406 
และ 407 ขั้น 4 อำคำรอเนกประสงค์ 
มจพ. 

สัมมนำเชิงปฏิบัติของกำรภำควิชำครุศำสตร์
ไฟฟ้ำ ในหัวข้อเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ
หลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ พ.ศ. 2562 

ในระหว่ำงวันท่ี 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra 
Beach Resort & Spa จ.ชลบุร ี

2 นำงสำวกรปำรมี ณ บำงช้ำง เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
สมรรถนะวิชำชีพเฉพำะต ำแหน่ง รุ่นท่ี 11 

ในระหว่ำงวันท่ี 28-29 ม.ค. 63 เวลำ 
08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 
อำคำรส ำนักวิจยั วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  มจพ. 

สัมมนำเชิงปฏิบัติของกำรภำควิชำครุศำสตร์
ไฟฟ้ำ ในหัวข้อเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ
หลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ พ.ศ. 2562 

ในระหว่ำงวันท่ี 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra 
Beach Resort & Spa จ.ชลบุร ี

3. นำยนุกูล  บุญทับ สัมมนำเชิงปฏิบัติของกำรภำควิชำครุศำสตร์ ในระหว่ำงวันท่ี 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ หัวข้อเร่ืองท่ีอบรม/ประชุม วันเวลา / สถานที่อบรม 

4 นำงสำวเสำวลักษณ์  วรรณบวร ไฟฟ้ำ ในหัวข้อเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ
หลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ พ.ศ. 2562 

Beach Resort & Spa จ.ชลบุร ี

พนักงำนพิเศษ 

1 นำงสำวกิดำกำนต์  กลิ่นเมธ ี อบรมเรื่อง กำรใช้ระบบ KMUTNB Risk 
Management 

วันท่ี 28 พ.ย. 62 เวลำ 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ห้อง406 
และ 407 ข้ัน 4 อำคำรอเนกประสงค์ 
มจพ. 

สัมมนำเชิงปฏิบัติของกำรภำควิชำครุศำสตร์
ไฟฟ้ำ ในหัวข้อเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ
หลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ พ.ศ. 2562 

ในระหว่ำงวันท่ี 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra 
Beach Resort & Spa จ.ชลบุร ี

2 นำยชินภัสร์ กำนุวงษ ์ สัมมนำเชิงปฏิบัติของกำรภำควิชำครุศำสตร์
ไฟฟ้ำ ในหัวข้อเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ
หลักสตูรตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ พ.ศ. 2562 

ในระหว่ำงวันท่ี 2-4 มี.ค. 63 ณ Ravindra 
Beach Resort & Spa จ.ชลบุร ี

 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 
  มหำวิทยำลัยมีกำรมอบรำงวัลให้แก่บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ปฏิบัติงำนดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักกำร
เกณฑ์กำรคัดเลือกและคุณสมบัติตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด (AUN.6.6-01) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกำศ
เกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกท่ีได้ประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้ำงประโยชน์แก่มหำวิทยำลัย
และหน่วยงำน สมควรได้รับกำรยกย่องสรรเสริญ เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนต่อไป โดยปีกำรศึกษำ 
2562 ผู้ที่ไดร้ับรำงวัลดังกล่ำวเป็นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักคณบดี  
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การประเมินตนเอง 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service 

       

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

       

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

identified and activities are implemented to fulfil them 
       

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

       

 Overall        
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.7.1 AUN.6.1 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) 
 
 
 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date   
 หลักสูตรได้กำรก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำที่จะประกำศรับเข้ำในแต่ละปีกำรศึกษำ เพ่ือให้กลุ่มงำนรับเข้ำ
ศึกษำของมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรจัดท ำระเบียบกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่และประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ 
http://www.admission.kmutnb.ac.th/ โดยหลักสูตรได้ก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ 
2.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระยะ 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 ประเภทแรกเป็นประเภทที่หลักสูตรได้ด ำเนินกำรมำโดยตลอด คือ กำรรับนักศึกษำ
เรียนดีและประพฤติดี (AUN.8.1-01) และกำรสอบตรง (AUN.8.1-02) โดยปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนนักศึกษำที่
ประกำศรับสมัครนักศึกษำเรียนดีและประพฤติดี 50 คน ส ำหรับกำรสอบตรงมีจ ำนวนประกำศรับ 25 คน 
(AUN.8.1-03) ขณะที่ประเภทกำรรับนักศึกษำต่อที่ เหลือเป็นกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อผ่ำนระบบของ ทปอ. 
รำยละเอียดของโครงกำรสอบตรง และโครงกำรเรียนดีประพฤติดีมีรำยละเอียด ดังนี้ 

โครงกำรเรียนดีประพฤติดี (TCAS รอบ 1) (AUN.8.1-01) มีเกณฑ์กำรยื่นสมัคร ดังนี้ 
1. เป็นนักศึกษำท่ีก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
2. มีค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) นับถึงภำคเรียนที่ 2/2561 ต้องไม่น้อยกว่ำ 2.75 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชำคณิตศำสตร์ที่ผ่ำนมำนับถึงภำคเรียนที่ 2/2561 ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
4. มีควำมประพฤติดี โดยให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือวิทยำลัยเป็นผู้รับรอง 
5. กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 2.75 แต่ไม่น้อยกว่ำ 2.50 และได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขัน

ทักษะวิชำชีพไม่ต่ ำกว่ำในระดับภำค ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด  

โดยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมเป็นผู้ด ำเนินกำรก ำหนดวัน เวลำ ในกำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ 
แตก่ำรสอบสัมภำษณ์จะด ำเนินกำรด้วยอำจำรย์ประจ ำภำควิชำ โดยควำมรู้ในกำรสอบข้อเขียนประกอบด้วย  

1. ควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์  
2. ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ  

ผลการด าเนินงาน 

 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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3. ควำมถนัดทำงวิชำชีพ 

 โครงกำรสอบตรง (TCAS รอบ 2) ระบบถูกด ำเนินกำรจัดสอบด้วยข้อสอบกลำงของมหำวิทยำลัย 
ประกอบด้วยวิชำต่ำง ๆ ดังนี้  

1. ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์  
2. ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์ - เคมี) 
3. ควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ (ภำษำอังกฤษเทคนิคและภำษำอังกฤษท่ัวไป)  
4. ควำมรู้พ้ืนฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์ (คณิตศำสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ทฤษฎีไฟฟ้ำ / 

อิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบ) โดยวิชำนี้จะเป็นกำรออกข้อสอบร่วมกันของ 3 ภำควิชำที่มีวิชำสอดคล้อง
กัน ได้แก่ 1) ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 2) ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ และ 3) ภำควิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ วิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

 ส ำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำต่อของหลักสูตรในระบบกำรสอบตรงนั้นได้มีกำรระบุอย่ำงชัดเจนดัง
ปรำกฏใน มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ (AUN.1.1-01) และระเบียบกำรรับสมัครบน
เว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ข้ำงต้นซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้  

- เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในสำขำวิชำไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำก ำลัง อิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนำคม หรือเทียบเท่ำ จำกสถำบันกำรศึกษำซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรรับรองวิทยฐำนะหรือ 

- เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) สำยสำมัญ สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์หรือ
ผ่ำนกำรเรียนในรำยวิชำวิทยำศำสตร์และรำยวิชำคณิตศำสตร์รวมกันไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต จำก
สถำบันกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรองหรือ 

- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือว่ำด้วย
กำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตหรือ 

- ส ำหรับผู้ที่ไม่เข้ำเกณฑ์ดังกล่ำวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรของภำควิชำ 
 
ตาราง AUN.8-1  ข้อมูลกำรรับเข้ำนักศึกษำในหลักสูตร  

ปีการศึกษา จ านวนผู้สมัคร จ านวนที่ประกาศรับ จ านวนผู้มสีิทธิเข้าศึกษา จ านวนที่ลงทะเบียน 

2562 112 90 28+29+28 = 85 88 

 
ตาราง AUN.8-2  จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดจ ำแนกตำมชั้นปีที่ศึกษำ 

ปี
การศึกษา 

นักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2562 88 80 - - - - - - - -   
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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 และเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสัมภำษณ์ด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ซึ่ง
ผู้สมัครศึกษำต่อจะได้รับกำรประเมินผลจำกแบบฟอร์มส ำหรับกำรประเมินกำรสอบสัมภำษณ์ตำมหัวข้อที่ได้ถูก
ก ำหนดไว้ (AUN.5.1-01) ควบคู่กับแนวทำงข้อค ำถำมของภำควิชำ (AUN.5.1-02) หลังจำกนั้น กรรมกำรสอบ
สัมภำษณ์จะเป็นผู้พิจำรณำขั้นต้นว่ำสมควรให้เข้ำศึกษำต่อหรือไม่ 
  เมื่อจบกำรสอบสัมภำษณ์รอบสุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว อำจำรย์ผู้ท ำหน้ำที่สอบสัมภำษณ์ได้พูดคุยเกี่ยวกับ
กำรรับเข้ำกับผู้บริหำรดังที่กล่ำวแล้วใน AUN.5.1 เกี่ยวกับจ ำนวนนักศึกษำที่เปิดรับในแต่ละรอบ ภำควิชำได้รับฟัง
และปรับกำรรับนักศึกษำโดยเน้นรับจ ำนวนนักศึกษำในรอบ 1 – 2 ให้มีปริมำณมำกขึ้นในปีกำรศึกษำ 2563 
 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 

and workload. 
หลักสูตรและภำควิชำมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน ผลกำรเรียน และภำระกำรเรียนของผู้เรียน

ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศเพ่ืองำนทะเบียนนักศึกษำ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp อีกทั้งมี
กำรมอบหมำยอำจำรย์ประจ ำห้องในแต่ละชั้นปี (AUN.8.3) ให้ค ำแนะน ำในกำรลงทะเบียนติดตำมผลกำรเรียน
และควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน และกำรใช้ชีวิตของนักศึกษำประจ ำห้องผ่ำนช่องทำง Line, Facebook, อีเมล หรือ
แม้แต่กำรนัดประชุม โดยแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับอำจำรย์ประจ ำห้องและนักศึกษำตกลงร่วมกัน 

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

support services are available to improve learning and employability. 
 หลักสูตรมีกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรศึกษำผ่ำนทำงโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ที่จัดขึ้นโดยคณะใน 
แต่ละปีกำรศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำใหม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำ อีกทั้งเป็น
กำรปลูกฝังให้นักศึกษำมีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยำบรรณในกำรประกอบอำชีพ ซึ่งช่วงบ่ำยของวันที่จัด
โครงกำรมีกำรแบ่งนักศึกษำตำมภำควิชำเพ่ือให้แต่ละภำควิชำได้ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ของหลักสูตรตัวเอง อีกท้ัง
นักศึกษำสำมำรถสอบถำมเพ่ือขอค ำแนะน ำด้ำนกำรศึกษำกับอำจำรย์ประจ ำห้อง อำจำรย์ประจ ำวิชำ และเจ้ำหน้ำที่
ภำควิชำได้ อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหน้ำที่ประจ ำภำควิชำดังข้อมูลใน ตำรำง AUN.7-2 จะคอยให้ค ำปรึกษำในที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษำ อำทิ กำรถอนวิชำเรียน ลงทะเบียนล่ำช้ำ ฯลฯ อยู่เสมอ 

http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp
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 ส ำหรับกิจกรรมในหลักสูตรที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรปรับพ้ืนฐำนควำมรู้เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมของนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำเนื่องจำกปัญหำของนักศึกษำ
แรกเข้ำที่มำจำกสำยอำชีวศึกษำส่วนใหญ่จะมีปัญหำในวิชำพ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำลัย (มคอ.2 หมวดที่ 
3 ข้อ 2.3 ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ/ข้อจ ำกัดของ
นักศึกษำในข้อ 2.3) ซึ่งผลที่จะได้รับของโครงกำรจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง (AUN.8.4-01) 

ปีกำรศึกษำ 2562 ภำควิชำได้สอบถำมระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำในหลักสูตร  
23 คน พบว่ำระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำมี
ค่ำมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.07 (SD 0.751) ซึ่งมีค่ำใกล้เคียงกับด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและ
แนะแนวชีวิตที่ค่ำเฉลี่ย 4.06 (SD 0.853) ขณะที่ด้ำนสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้มีระดับควำมพึงพอใจน้อย
ที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 3.76 (SD 0.695) ส ำหรับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรนักศึกษำในภำพรวมทุกด้ำนพบว่ำ 
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 ตลอดจนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ
ของหลักสูตรโดยค ำนึงถึงควำมสะอำดและควำมเพียงพอ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัยของนักศึกษำในหลักสูตร ขณะที่ห้องน้ ำและบริเวณที่จัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละอำคำรได้รับกำรดูแลให้
ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงำนท ำควำมสะอำดของแต่ละอำคำรดังผลกำรด ำเนินกำรในข้อ AUN.9 สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอีกทั้งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสภำวะจิตใจและกำรอยู่ร่วมกันของนักศึกษำในรั้ว
มหำวิทยำลัยด้วยกำรร่วมโครงกำรครูไฟฟ้ำสัมพันธ์  (AUN.8.5-01) ซึ่งมีกิจกรรมเล่นกีฬำกระชับมิตร ได้แก่ 
แบดมินตัน และฟุตซอล โดยมีตัวแทนของนักศึกษำแต่ละชั้นปีเข้ำร่วมกิจกรรม หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วง เช้ำ 
นักศึกษำและอำจำรย์จะร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวันพร้อมกิจกรรมประกวดควำมสำมำรถของตัวแทนนักศึกษำ 
ซ่ึงตัดสนิผลจำกผลคะแนนจำกตัวแทนบุคลำกรของภำควิชำ ที่เข้ำร่วมงำน  

 โครงกำรกิจกรรมสัมพันธ์ “ครูไฟฟ้ำสัมพันธ์ 62”  

 



 

ห น้ ำ  | 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส ำหรับมหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญในควำมเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษำด้วยกำรดูแลสุขอนำมัยของ
นักศึกษำด้วยกำรบริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีฟรีให้แก่นักศึกษำที่แจ้งควำมจ ำนง ตลอดจนมีห้องพยำบำลเพ่ือท ำ
กำรรักษำและจ่ำยยำเบื้องต้น และมีแพทย์เวรเข้ำตรวจในแต่ละวัน ซึ่งนักศึกษำและบุคลำกรในมหำวิทยำลัย
สำมำรถตรวจสอบแพทย์เวรเข้ำตรวจได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html และกำรท ำประกัน
อุบัติเหตุให้แก่นักศึกษำทุกชั้นปี โดยคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนได้รับบำดเจ็บ และเสียชีวิต อ่ำนรำยละเอียด
ได้ที่ www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx 

 ศูนย์บริกำรสุขภำพ มจพ. 

   
 
การประเมินตนเอง 

8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date 

       

8.2 The methods and criteria for the selection of students are 
determined and evaluated 

       

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, 
academic performance, and workload 

       

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, 
and other student support services are available to improve 

       

http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html
http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
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8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

learning and employability 
8.5 The physical, social and psychological environment is 

conducive for education and research as well as personal 
well-being 

       

 Overall        
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.8.1 AUN.1.1-01  มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 
5 ปี) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561) 

AUN.8.1-01 โครงกำรรับนักศึกษำเรียนดีและประพฤติดี 
AUN.8.1-02 ระเบียบกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ โครงกำรรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีกำรศึกษำ 2562 
AUN.8.1-03 สถิติกำรรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

AUN.8.2 AUN.1.1-01  มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 
5 ปี) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561) 

AUN 5.1-01 คู่มือกำรใช้แบบประเมินกำรสอบสัมภำษณ์ กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบัน 
อุดมศึกษำระบบใหม่ (TCAS) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักรำช 
2562 (ฉบับสมบูรณ์) 

AUN 5.1-02 แนวทำงค ำถำมสอบสัมภำษณ์ส ำหรับกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
AUN.8.1-01 โครงกำรรับนักศึกษำเรียนดีและประพฤติดี 
AUN.8.1-02 ระเบียบกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ โครงกำรรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีกำรศึกษำ 2562 

AUN.8.3 AUN.8.3 ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
AUN.8.4 AUN.9.1 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2562 
AUN.8.5 AUN.8.5-01 โครงกำรครูไฟฟ้ำสัมพันธ์ 2562 
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AUN.9สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) 
 
 
 
 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 

rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 

 

ภำควิชำได้จัดห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนกำรสอนและ
กำรท ำวิจัยได้แก่ โปรเจคเตอร์ ล ำโพงและไมโครโฟนไว้เรียบร้อยแล้วรำยละเอียดห้องต่ำง ๆ ดังนี้  

อำคำร 52  มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติกำร และห้องส ำหรับนักศึกษำท ำโครงงำนรวม 11 ห้องดังนี้ 
ห้องเรียน  

- ชั้น 4 ห้อง 417 
- ชั้น 5 ห้อง 501, 502, 503, 508 

ห้องประลองและปฏิบัติกำร และห้องส ำหรับนักศึกษำท ำโครงงำน 
- ชั้น 4 ห้อง 401-402 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้อง407 ห้องปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์ 
ห้อง 408 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ และห้องท ำโครงงำน 
ห้อง 416 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ และห้องท ำโครงงำน 

- ชั้น 5 ห้อง 507 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีกำรศึกษำแรกที่ได้ใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ณ ห้อง 507 ซึ่งได้มำจำกเงิน
บริจำคของศิษย์เก่ำ เนื่องจำกเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมได้ถูกใช้งำนมำเป็นเวลำนำน จึงส่งผลให้เทคโนโลยีที่มีมำแต่
เดิมไม่สำมำรถสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมของนักศึกษำระหว่ำงศึกษำอยู่ในหลักสูตร  
 
 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
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อำคำร 44  มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติกำรและห้องส ำหรับนักศึกษำท ำโครงงำนรวม 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 แล้วเริ่มใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอนหรือกำรอบรม 
ตั้งแตภ่ำคเรียนที่ 1/2561 เป็นต้นมำ  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชั้น 5 ห้อง 501 ห้องท ำโครงงำน  
ห้อง Automation 
ห้องฝึกปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้ำซ่ึงโถงใหญ่บริเวณชั้น 5 อยู่ติดห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ำก ำลัง 
ห้อง 504 ห้อง CNC  
ห้อง 505 ห้อง PCB  
ห้อง 506 ห้องปฏิบัติกำรส ำหรับทดลองควบคุม PLC 
ห้อง 503, 507, 508 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร 
ห้อง 509 ห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ำก ำลัง 

- ชั้น 6 ห้อง 601 ห้องโครงงำน  
ห้อง 603 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร 
ห้อง 609 ห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ำก ำลัง 
ห้อง 611 Electrical Machine Laboratory 

 อย่ำงไรก็ตำม นักศึกษำที่ต้องกำรใช้ห้องต่ำง ๆ ข้ำงต้น เพ่ือท ำงำนส่งอำจำรย์ที่ไม่ใช่คำบเรียนที่เกี่ยวข้อง 
สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ประจ ำชั้นและ/หรืออำจำรย์ประจ ำชั้นได้ อีกท้ังนักศึกษำสำมำรถเขียนใบยืมโปรเจคเตอร์ 
ล ำโพงและไมโครโฟนได้ที่ภำควิชำในกรณีที่ต้องกำรน ำไปใช้นอกสถำนที่ ณ ห้องส ำนักงำนภำควิชำ ชั้น 5 ตึก 52 
เคำน์เตอร์ 1 ขณะที่นักศึกษำต้องกำรยืมคีย์กำร์ดห้องเรียน สำมำรถน ำบัตรนักศึกษำมำแลกคีย์กำร์ดได้ที่
เคำน์เตอร์ 2 
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 ปีกำรศึกษำ 2562 ภำควิชำได้สอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ (AUN.9.1) ในหัวข้อ
ที่เก่ียวกับห้องเรียน ห้องโปรเจค และสิ่งสนับสนุน ดังนี้ 

- ควำมเหมำะสม เพียงพอ และทันสมัยของห้องเรียน และอุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน นักศึกษำ
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 3.65 (SD 0.775)  

- ควำมเหมำะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหำวิทยำลัย/ภำควิชำมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรเรียนและกำรวิจัย นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 
3.86 (SD 0.573)  

- ควำมเหมำะสม และเพียงพอของระบบอินเตอร์เน็ตนักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ที่
ค่ำเฉลี่ย 3.77 (SD 0.752) 

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

research 
มหำวิทยำลัยมีหอสมุดกลำงที่นักศึกษำของหลักสูตรสำมำรถไปค้นคว้ำหนังสือ  ต ำรำ และวำรสำร ซึ่ง

หอสมุดกลำงมีกำรสั่งซื้อหนังสือใหม่ ๆ เข้ำทุกปีตำมค ำขอของนักศึกษำและอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยนอกจำกนั้น 
นักศึกษำสำมำรถใช้งำนห้องโสตทัศนูปกรณ์ และใช้งำนห้องรวมเพ่ือกำรติวหรือท ำงำนเป็นกลุ่มด้วยกำรจองห้อง
ออนไลน์ได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหอสมุดกลำงที่ http://library.kmutnb.ac.th เวลำเปิดท ำกำรของหอสมุดกลำง 
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
เอกสำรต่ำง ๆ ได้จำก เมนู Online Database ฐำนข้อมูล อำทิ เช่น Elsevier e-Books Collection, ACM 
Digital Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เป็นต้น และเมนู สืบค้นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม TDC ซึ่งจะเข้ำ
เว็บไซต์ http://www.thailis.or.th/tdc/ เพ่ือสืบค้นเอกสำรฉบับเต็มของ วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัยของ
อำจำรย์ รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ 
 ปีกำรศึกษำ 2562 ส ำหรับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ (AUN.9.1) ในหัวข้อที่สอบถำม
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้ำข้อมูลพบว่ำ 

- ควำมเหมำะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหำวิทยำลัย/ภำควิชำมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรเรียนและกำรวิจัย นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 
3.86 (SD 0.573)  

- ควำมเพียงพอ ทันสมัยของหนังสือ/ต ำรำ/วำรสำร/สื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งข้อมูลค้นคว้ำของห้องสมุด
มหำวิทยำลัย ทีส่ำมำรถสนับสนุนกำรเรียนและกำรวิจัยได้ควำมเหมำะสม นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่
ในระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 3.82 (SD 0.664)  

 

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

 
 
 
 
 
 

อำคำร 52 มีห้องประลองและปฏิบัติกำร และห้องส ำหรับนักศึกษำท ำโครงงำนรวม 6 ห้องดังนี้ 
- ชั้น 4 ห้อง 401-402 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้อง 407 ห้องปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์ 
ห้อง 408 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ และห้องท ำโครงงำน 
ห้อง 416 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ และห้องท ำโครงงำน 

- ชั้น 5 ห้อง 507 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

อำคำร 44 มีห้องประลองและปฏิบัติกำรและห้องส ำหรับนักศึกษำท ำโครงงำนรวม 14 ห้อง ดังนี้ 
- ชั้น 4 ห้อง 403 ห้อง Electrical Measurement Laboratory* 

ห้อง 404 ห้อง Feedback Control System Engineering Laboratory * 
 *โดยห้องปฏิบัติการทั้ง 2 ห้องนี้ ได้รับการปรับปรุงใหม่ในภาคการศึกษาที่  1/2561 
ดังกล่าวไว้ใน AUN.9.1 

- ชั้น 5 ห้อง 501 ห้องท ำโครงงำน  
ห้อง Automation 
ห้องฝึกปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้ำซ่ึงโถงใหญ่บริเวณชั้น 5 อยู่ติดห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ำก ำลัง 
ห้อง 504 ห้อง CNC  
ห้อง 505 ห้อง PCB  
ห้อง 506 ห้องปฏิบัติกำรส ำหรับทดลองควบคุม PLC 
ห้อง 503, 507, 508 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร 

- ชั้น 6 ห้อง 601 ห้องโครงงำน  
ห้อง 603 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร 
ห้อง 611 Electrical Machine Laboratory 

 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ (AUN.9.1) ในหัวข้อที่สอบถำม
เกี่ยวกับห้องปฏิบัติกำร และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ได้แก่ ควำมเพียงพอและทันสมัยของห้องปฏิบัติกำร เครื่องมือ
และอุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนและกำรวิจัย นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ค่ำเฉลี่ย 3.61 (SD 0.722)  
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 โดยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่ำงๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติกำรของภำควิชำมีควำมพร้อม
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรวิชำชีพตำมยื่นแสดงต่อสภำวิศวกร (I2-01) ส ำหรับตัวอย่ำงรำยกำร
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่ำงๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติกำร แสดงดังตำรำง 9-1 

ตาราง 9-1  ตัวอย่ำงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่ำงๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติกำร 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
1. เครื่องรีดฟิล์ม GMP รุ่น PHOTONEX@235DIGITAL 1 
2. เครื่องแกะสลัก Robotech รุ่น RCN 6090 พร้อมตัวควบคุม 1 
3. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น CD 800A 10 
4. R-DECADE EXTECH INSTRUMENTS - 380400 8 
5. เครื่อง INVERTER ยี่ห้อ SIEMENS  รุ่น  6SE6440-2UD17-5AA1 1 
6. SIEMENS INVERTER MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480V 1 
7. เครื่องกัดลำยวงจรพิมพ์ (ROTARY JET PROCESSOR) 2 
8. เครื่องจ่ำยไฟกระแสตรงแบบอนำล็อก รุ่น GPR-303 10 
9. เครื่องก ำเนิดสัญญำณไฟฟ้ำ ยี่ห้อ MCP รุ่น SG1003 32 
10. เครื่องก ำเนิดสัญญำณแบบ 2 ช่อง ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022 10 
11. เครื่องจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง ยี่ห้อ MCP รุ่น M10-TP3005H 4 
12. แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง #APS1 10 
13. กล่องค่ำควำมจุแบบปรับค่ำได้ ยี่ห้อ EXTECHรุ่น 380405 15 
14. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS1052E 34 
15. ดิจิตอลออสซิลโลสโคปควำมถ่ี100MHz ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS2102A 25 
16. เครื่องก ำเนิดสัญญำณฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022 25 
17. ชุดทดลองกำรวัดและออกแบบวงจรพร้อมซอฟต์แวร์ รุ่น780379-02 1 
18. ชุดทดลองกำรวัดและออกแบบวงจรรุ่น780381-02 1 
19. บอร์ดทดลองกำรเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น779378-01 1 
20. บอร์ดทดลองพลังงำนทดแทน รุ่น781360-01 1 
21. บอร์ดทอลองเรื่องตัวตรวจจับรุ่น781032-01 1 
22. เครื่องสแกนสำมมิติ 1 
23. เครื่องพิมพ์สำมมิติ รำยละเอียด : รุ่น FF Creator Pro 1 
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อย่ำงไรก็ตำม เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ นักศึกษำสำมำรถเซ็นยืมเพ่ือใช้เรียนในวิชำที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องท ำเรื่องคืนหลังหมดคำบเรียนในแต่ละวัน ส ำหรับคนที่ท ำโครงงำนสำมำรถมำเซ็นยืมออกจำกสโตร์ได้เช่นกัน 
โดยกำรยืม-คืนดังกล่ำวจะถูกตรวจสอบอีกครั้งในกรณีที่นักศึกษำมำท ำเรื่องลำออกไม่ว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำหรือไม่ 
หำกมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดสูญหำย นักศึกษำที่เซ็นยืมต้องรับผิดชอบก่อนถึงจะมีกำรเซ็นเอกสำรให้  

ขณะที่วัสดุฝึกจะมีกำรจัดสรรให้นักศึกษำได้ลงปฏิบัติงำนครบถ้วนตลอดระยะเวลำที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ในวิชำที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพ่ือให้มีควำมทันสมัยและเพียงพอต่อกำรใช้งำนของนักศึกษำในกำรเรียน เช่น ทองแดง
ส ำหรับงำนพันมอเตอร์/พันหม้อแปลง ตะกั่วบัดกรี และ แผ่น PCB อเนกประสงค์ เป็นต้น โดยผู้สอนและ
เจ้ำหน้ำที่ดูแลห้องสโตร์จะมีกำรค ำนวณคงเหลือกับจ ำนวนนักศึกษำ โดยมีทั้งกำรสั่งซื้อล่วงหน้ำและ/หรือระหว่ำง
ภำคเรียนเพื่อให้วัสดุฝึกเพียงพอ  
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research 
 ภำควิชำได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สำยเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมทุกชั้นทั้ง 2 อำคำรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้แก่บุคลำกรและนักศึกษำของภำควิชำผ่ำน Wireless network connection ชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ด้วยกำร
ติดตั้ง Wireless Access Point เพ่ิมเติม 14 จุด ขณะที่มหำวิทยำลัยได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง
อินเตอร์เน็ตไร้สำยให้ครอบคลุมทุกส่วนของมหำวิทยำลัยผ่ำน Wireless network connection ที่ติดตั้งโดย AIS 
ชื่อ @KMUTNB-WIFI by AIS นอกจำกนั้น ที่ตึก 44 และ 52 ได้มีกำรติดตั้ง Router เพ่ิมเติมจำก TRUE ตั้งแต่
ช่วงปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งบุคลำกรท่ำนใดมีรหัสอินเทอร์เน็ตไร้สำยของ AIS และ TRUE ก็สำมำรถ 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 ควำมเหมำะสมของระบบสำรสนเทศเพ่ืองำนทะเบียนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยมีควำมเหมำะสมมี
ค่ำสูงสุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยใกล้เคียงกับควำมเหมำะสม เพียงพอ ทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่สนับสนุนกำรเรียนและกำรวิจัยที่คณะ/มหำวิทยำลัย/ภำควิชำให้บริกำรที่ค่ำเฉลี่ย 3.87 และ 3.86 
ตำมล ำดับ ส ำหรับควำมเหมำะสมและเพียงพอของระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมำก ที่ค่ำเฉลี่ย 3.77  

 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 

needs are defined and implemented 
คณะและภำควิชำได้มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  

ปีกำรศึกษำ 2562 ภำควิชำได้เริ่มต้นใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 507 ตึก 52 ซึ่งได้น ำเงินบริจำคของ 
ศิษย์เก่ำมำจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสภำพแวดล้อมของห้องให้ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำ ขณะที่ห้อง 506 ตึก 44 มีกำรปรับสภำพแวดล้อมห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เดิมให้กลำยเป็น
ห้องปฏิบัติกำรเพ่ือทดลอง PLC ด้วยกำรจัดให้มีพ้ืนที่ว่ำงเพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถน ำเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่

http://te.kmutnb.ac.th/wbi/
http://te.bopp.go.th/edu/
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ส่วนตัวที่โปรแกรมแล้วมำทดสอบกับของจริงได้สะดวกมำกขึ้น ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมในห้องนี้ค่อนข้ำงล้ำสมัย
และช ำรุดจึงได้แทงจ ำหน่ำยในปีงบประมำณ 2563 

ส ำหรับสุขอนำมัยของนักศึกษำนั้น มหำวิทยำลัยได้มีบริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีฟรีให้แก่นักศึกษำที่แจ้ง
ควำมจ ำนง ตลอดจนมีห้องพยำบำลเพ่ือท ำกำรรักษำและจ่ำยยำเบื้องต้น ตลอดจนมีแพทย์เวรเข้ำตรวจในแต่ละวัน 
ซ่ึงนักศึกษำสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html ยิ่งไปกว่ำนั้น มหำวิทยำลัย
ได้ท ำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษำทุกชั้นปี ซึ่งคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนได้รับบำดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งนักศึกษำ
สำมำรถดูรำยละเอียดได้ท่ี www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx 

ห้องน้ ำและบริเวณที่จัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละอำคำรได้รับกำรดูแลให้ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงำนท ำควำม
สะอำดที่คณะได้ว่ำจ้ำงไว้และประจ ำอยู่ในแต่ละอำคำร  ส่วนระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยของตึก 44 ประกอบด้วย
กล้องวงจรปิด บันไดฉุกเฉิน ขอบกันลื่นของบันได ระบบแจ้งไฟไหม้ สำยดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด (Fire hose 
rack) ระบบสปริงเกอร์ ถังดับเพลิง และปุ่มฉุกเฉิน/สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติประจ ำโต๊ะทดลองที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร 
ขณะที่ตึก 52 ประกอบด้วยตู้เก็บสำยดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด กล้องวงจรปิด ระบบคีย์กำร์ดที่ห้องเรียนส ำหรับ
ควบคุมประตูเข้ำ-ออกและระบบไฟฟ้ำในห้อง อีกท้ังเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีควำมต้องกำรพิเศษหรือขนวัตถุ
ขนำดใหญ่ คณะจึงได้ออกแบบให้มีทำงลำดบริเวณทำงขึ้นด้ำนหน้ำตึก 44 และทำงขึ้นด้ำนข้ำงของตึก 52 บริเวณ
ศำลยีรำฟ  
 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ (AUN.9.1) ในสิ่งอำนวยควำม
สะดวกอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตนักศึกษำ พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจในภำพรวมที่ค่ำเฉลี่ย 3.72 (SD 
0.917) โดยระบบสำธำรณูปโภคของคณะ ได้แก่ ประปำ ไฟฟ้ำ ห้องน้ำ กำรกำจัดขยะ กำรทำควำมสะอำด ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษำควำมปลอดภัย ลิฟต์ และทำงลำดเอียงมีค่ำเฉลี่ย 3.61 (SD 0.941) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html%20ยิ่ง
http://www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
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การประเมินตนเอง 

9 
สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and 
Infrastructure) 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

 Overall        
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.9.1, 
AUN.9.2 

AUN.9.1 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
หลักสูตรในภำพรวม ปีกำรศึกษำ 2562 

AUN.9.3 I2-01   กำรขอรับรองหลักสูตรและสถำบันกำรศึกษำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

AUN.9.1 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
หลักสูตรในภำพรวม ปีกำรศึกษำ 2562 

AUN.9.4 AUN.9.1 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
หลักสูตรในภำพรวม ปีกำรศึกษำ 2562 
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AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 
 
 
 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 

  ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ ได้รับข้อมูลควำมต้องกำร ตลอดจนข้อมูลป้อนกลับจำกศิษย์เก่ำที่ต้องกำรให้
ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วสำมำรถขอใบประกอบวิชำครูของครุสภำได้ หรือ ขอใบประกอบวิชำชีพวิศวกรจำกสภำ
วิศวกรได้ (AUN.10.1-01, AUN.10.1-02) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีกำรพูดถึงกันมำตลอดทั้งผ่ำนแบบประเมินอย่ำงเป็น
ทำงกำรที่ตอบกลับช่วงรับปริญญำ ระหว่ำงกำรศึกษำในหลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ และกรุ๊ปไลน์ศิษย์เก่ำภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นหลักสูตรดั่งเดิมของภำควิชำเป็นแนวทำงใน
กำรสร้ำงหลักสูตรใหม่นี้ขึ้นมำ อีกทั้งกำรรับรองปริญญำและประกำศนียบัตรทำงกำรศึกษำที่กฎหมำยก ำหนดโดย
คุรุสภำมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรรับรองปริญญำของสถำบันต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่ก ำหนดในมำตรำ 9(7) แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 โดยออกเป็นประกำศคุรุสภำ เรื่อง กำรรับรอง
ปริญญำและประกำศนียบัตรทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรประกอบวิชำชีพ พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 
มีนำคม 2557 แทนฉบับเดิม ซึ่งออกตั้งแต่ พ.ศ.2549 โดยประกำศฉบับใหม่ให้มีกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนวิชำชีพ 
รวมทั้งสำระควำมรู้ และสมรรถนะ ทำงวิชำชีพครู และกำรเปลี่ยนแปลงของระเบียบท ำให้รำยวิชำไม่สำมำรถเทียบ
โอนสำระควำมรู้ได้ จึงส่งผลให้บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบันไม่สำมำรถด ำเนินกำรเรื่องนี้ได้ ภำควิชำจึงได้จัดท ำหลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
เพ่ือให้ตอบรับกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะ 1 ใบปริญญำ 2 ใบประกอบวิชำชีพขึ้น 

 ข้อเสนอแนะด้ำนหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 (AUN.10.1) 

ผลการด าเนินงาน 
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 เพ่ือให้บัณฑิตสำมำรถขอใบประกอบวิชำชีพครูได้ รำยวิชำในหลักสูตรจึงได้รับกำรออกแบบให้สำมำรถ
น ำไปเทียบโอนควำมรู้ 9 สำระที่ครุสภำก ำหนด เพ่ือให้หลักสูตรสะท้อนกำรเป็น “ครูช่ำงไฟฟ้ำ” ตำมอัตลักษณ์
ของภำควิชำและสอดคล้องกับคณะที่ต้องกำรผลิตครูช่ำง จึงส่งผลให้หลักสูตรสำมำรถสร้ำงบัณฑิตที่เป็นครูที่
สำมำรถถ่ำยทอดและเข้ำใจทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำเพ่ือสอนในสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรได้ อีกทั้ง 
หลักสูตรต้องกำรให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมได้ รำยวิชำในหลักสูตรจึง
ได้รับกำรออกแบบตำมวิชำบังคับพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม และวิชำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ ตำมท่ีสภำวิศวกรก ำหนด 
  อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหลักสูตรนี้จะเกิดขึ้น อำจำรย์ประจ ำภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มหนึ่งได้มีส่วนร่วมในกำรออกควำมคิดเห็นว่ำควรจะเปิดเป็นหลักสูตรใหม่ 5 ปี หรือจะปรับปรุงตัวหลักสูตร
ครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ซึ่งประเด็นมีทั้งเรื่องชื่อเรียกคุณวุฒิ และ 1 ปริญญำ 2 ใบ
ประกอบวิชำชีพ โดยกำรปรึกษำหำรือกึ่งทำงกำรดังกล่ำวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เนื่องจำกควำมคิดเห็นของ
อำจำรย์ประจ ำที่มีควำมหลำกหลำยจำกวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบกำรณ์ โดยกำรปรึกษำหำรือกึ่งทำงกำรนี้ คือ มี
กำรนัดประชุมกันแต่ไม่ได้มีวำระประชุม/กำรจดรำยงำนกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำร รวมถึงเป็นหัวข้อย่อยในกำร
สัมมนำภำควิชำ ก่อนที่สุดท้ำยจะมีข้อสรุปร่วมกันในกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่นี้ขึ้น ดังนั้น ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
ของหลักสูตรที่ต้องกำรให้ผู้เรียนกลำยเป็นบัณฑิตที่มีศำสตร์ทำงด้ำนครูและวิศวกรรมไฟฟ้ำในคน ๆ เดียวกันจึงถูก
ก ำหนดขึ้น ขณะเดียวกันภำควิชำต้องศึกษำข้อมูลวิชำบังคับที่จ ำเป็นต้องใช้ก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรและรำยวิชำ 
ซ่ึงอำจำรย์ประจ ำภำควิชำได้มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำให้ครอบคลุมควำมรู้ และทักษะที่บัณฑิต
ควรได้รับ อีกท้ังร่วมกันกระจำยผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังสู่รำยวิชำด้วยอำจำรย์ในหน่วย (ภำควิชำมี 3 หน่วย ได้แก่ 
หน่วยกำรศึกษำ หน่วยไฟฟ้ำก ำลังและควบคุม และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสำร) ที่มีควำมรู้และทักษะในวิชำที่
เกี่ยวข้อง 

โดยตัวแทนวิพำกษ์หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรศึกษำ (5 ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) (AUN.10.1-03) ได้แก่  

1) คุณรัชนี   ยุตรินทร์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนวิชำชีพ      
2) นำวำอำกำศเอก ดร. วีระชัย  เชำว์ก ำเนิด  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธนบุรี 
3) นำยยุทธยง  อรัณยกำนนท์   ผู้จัดกำรบริษัท อรัญ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จ ำกัด 

 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 

evaluation and enhancement 
ขั้นตอนและกระบวนกำรออกแบบหลักสูตร เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรตำมประกำศ

กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2558 ร่วมกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดังกล่ำวในข้อ AUN 10.1 มำเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรก ำหนดสมรรถนะที่ต้องกำร ทักษะควำมรู้ของผลกำร
เรียนรู้ที่คำดหวังและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำของหลักสูตรเป็น
บัณฑิตที่มีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติตำมที่ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ทั้งควำมต้องกำรสร้ำงบัณฑิตให้ได้ใบประกอบ
วิชำชีพครู และใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรม หลังจำกนั้น จึงจัดท ำฉบับร่ำงหลักสูตรใหม่ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภำยนอกพิจำรณำ จำกนั้นน ำมำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ แล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณะกรรมกำร
พิจำรณำหลักสูตร สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ตำมล ำดับ 

เมื่อหลักสูตรได้รับอนุมัติและมีกำรด ำเนินกำรแล้ว ภำควิชำจะมีกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้
เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพหลักสูตร และกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติตำม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (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 จะเป็นปีแรกที่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เมื่อถึงเวลำนั้น 
หลักสูตรจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่เป็นศิษย์เก่ำและนำยจ้ำง 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 
หลักสูตรมีกำรก ำหนดกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ใน

เอกสำรหลักสูตร มคอ.2 (AUN.1.1-01) ผู้สอนจะมีกำรระบุวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ในเอกสำร มคอ.3 (AUN.2.2) และหลักจำกสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนจะมีกำรสรุปผลกำรจัดกิจกรรมและกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ในเอกสำร มคอ. 5 (AUN.5.4) หลังจำกนั้น หลักสูตรจะมีกำรจัดท ำเอกสำร มคอ. 7 
(AUN.10.3) เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรในรอบปีกำรศึกษำ โดยมีกำรทวนสอบและกำรประเมิน
หลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละภำคกำรศึกษำ ในหมวดที่ 7 ข้อ 1 กำรประเมินรำยวิชำที่เปิดสอนในปีที่
รำยงำน ในหมวดที่ 7 ข้อ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรสอน ในหมวดที่ 8 ข้อ 1 ข้อคิดเห็นหรือสำระที่ได้รับกำร
เสนอแนะจำกผู้ประเมิน และควำมเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสำระที่ได้รับกำร
เสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ข้อ 2 กำรน ำไปด ำเนินกำรเพ่ือกำรวำงแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 9 ข้อ 1 
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่เสนอในรำยงำนของปีที่ผ่ำนมำ ในหมวดที่ 9 ข้อ 2 ข้อเสนอในกำร
พัฒนำหลักสูตร และในหมวดที่ 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติกำรใหม่ส ำหรับปีกำรศึกษำถัดไป ซึ่งผลที่ได้จะน ำไปใช้ในกำร
พัฒนำและปรับปรุงในกำรจัดกำรศึกษำในปีต่อไป 

 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกของหลักสูตร ดังนั้น กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึง
เป็นลักษณะสอดแทรก/ยกตัวอย่ำง ซึ่งสำมำรถพบได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่ 

1) สอดแทรกที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้วิเครำะห์ สังเครำะห์ และสร้ำงสรรค์สิ่ง
ใหม่เก่ียวกับกำรพัฒนำเนื้อหำวิชำและกลยุทธ์กำรสอน จำกวิชำ Teaching Profession ในชั้นปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1  

2) ยกตัวอย่ำงหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมควำมรู้ให้กับนักศึกษำ และได้ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือ
พ้ืนฐำนส ำหรับกำรวิจัยด้วยกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร จำกวิชำ 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 ภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำได้มีกำรจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำร

ให้บริกำรของนักศึกษำและระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรหลักสูตรในภำพรวม (AUN.9.1) พบว่ำนักศึกษำมี
ควำมพึงพอใจในด้ำนด้ำนกำรให้คำปรึกษำวิชำกำร และแนะแนวชีวิตมำกที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.22 (SD 0.903) ขณะที่
ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ที่ค่ำเฉลี่ย 3.67 (SD 1.083) ส ำหรับควำม
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 
− นักศึกษำปัจจุบัน : จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนและ

สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ (AUN.9.1) กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนและกระบวนกำรสอนในแต่ละ
รำยวิชำ (AUN.10.6) และควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรหลักสูตร (AUN.9.1) 

− ศิษย์เก่ำ : กำรส ำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของบัณฑิต (AUN.10.1-01) ซึ่งเป็น
ข้อมูลป้อนกลับส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำรเปิดหลักสูตรใหม่ที่รองรับ 2 ใบประกอบวิชำชีพ และกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ ในกรุ๊ปไลน์ศิษย์เก่ำภำควิชำครุศำสตร์ไฟฟ้ำ  

− คณำจำรย์ : จำกกำรสัมมนำภำควิชำฯ กำรประชุมภำควิชำ 
 
ภำพจำกำรสัมมนำของภำควิชำ 
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การประเมินตนเอง 

10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development 

       

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and enhancement 

       

10.3 The teaching and learning processes and student assessment 
are continuously reviewed and evaluated to ensure their 
relevance and alignment 

       

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning        
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) is subjected to 
evaluation and enhancement 

       

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

       

 Overall        
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.10.1 AUN.10.1-01 รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของบัณฑิต ปกำรศึกษำ 2560 
AUN.10.1-02 รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของบัณฑิต 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) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561) 

AUN.10.6 ผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนปีกำรศึกษำ 2562 
AUN.10.3 AUN.1.1-01  มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟำและกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 

ปี) (หลักสูตรใหม ่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 รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของบัณฑิต ปกำรศึกษำ 2560 
AUN.10.6 ผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนปีกำรศึกษำ 2562 
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11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 

improvement 
หลักสูตรมีกำรจัดท ำ มคอ. 7 (AUN.10.3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร ซึ่งมีกำรติดตำมอัตรำ

กำรสอบผ่ำนและกำรลำออกกลำงคัน ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 จ ำนวนและร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนตำมแผนกำร
ศึกษำของหลักสูตรในแต่ละปี ข้อ 5 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำและข้อ 6 ปัจจัย/
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 
 ปีกำรศึกษำ 2562 นักศึกษำที่พ้นสภำพลำออก หรือตกออก ในปีกำรศึกษำแรกที่เปิดหลักสูตรพบว่ำ
นักศึกษำลำออกจ ำนวน 10 คน เหตุผลคือจะสอบเข้ำปริญญำตรีใหม่ในสำขำวิชำอ่ืน ๆ ในต่ำงมหำวิทยำลัย 
 
ตาราง AUN.11-1 กำรส ำเร็จกำรศึกษำ และกำรออกกลำงคันของนักศึกษำในหลักสูตร (TEE)  

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
รับในรุ่น 

จ ำนวนนักศึกษำท่ีจบ 
ภำยในระยะเวลำ 

จ ำนวนนักศึกษำท่ีพ้นสภำพ 
ลำออก หรือตกออก ในช้ันปีท่ี 

< 5 ปี 5 ปี > 5 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4  ปี 5 
2562 112 - - - 10 - - - - 

*ข้อมลู ณ วันที่ 18/6/63 

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

improvement 
ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษำ จึงยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

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

ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษำ จึงยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement 

ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษำ นักศึกษำยังไม่ได้ด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำวิจัย 
 

AUN.11 ผลผลิต (Output) 

ผลการด าเนินงาน 
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 
for improvement 

 ปีกำรศึกษำ 2562 ภำควิชำได้สอบถำมนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำในหลักสูตรเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกำรหลักสูตร (AUN.9.1) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรหลักสูตรจำกผู้ตอบแบบสอบถำม 23 คน 
พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรหลักสูตรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.03 SD 0.816) โดยควำม 
พึงพอใจของนักศึกษำต่อคุณวุฒิที่ท่ำนจะได้รับเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำมีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 4.39 (SD 0.722) 
ขณะที่ควำมพึงพอใจต่อล ำดับควำมยำกง่ำยของรำยวิชำมีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด ที่ค่ำเฉลี่ย 3.65 (SD 1.027) 
 
การประเมินตนเอง 

11 ผลผลิต (Output) คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement 

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

       

 Overall        
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

AUN.11.1 - 
AUN.11.5 AUN.9.1 สรุปผลควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของนักศึกษำ และระดับควำมพึง

พอใจต่อกำรจัดกำรหลักสูตรในภำพรวม ปีกำรศึกษำ 2562 
 


