สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558

ปี การศึกษา
2563

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ได้
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานซึ่งเป็นการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 เกณฑ์
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ 2 ใน 5 คนมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด*
สรุปผลการประเมิน

ผลการดำเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน









*หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 โดยปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรกทีเ่ ปิดรับนักศึกษา

การดำเนิน การตามองค์ป ระกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานซึ่งเป็นการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดำเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินครบทุกข้อตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
() ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
คะแนน
1 2 3 4 5 6 7

เกณฑ์
AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)*
ภาพรวม
*ปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรกทีเ่ ปิดรับนักศึกษา จึงไม่สามารถประเมินได้ครบทั้งเกณฑ์
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
ส่วนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
AUN.4 วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
AUN.9 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
AUN.11 ผลผลิต (Output)
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หน้า
ก
ค
1
8
10
11
19
25
27
29
34
46
52
58
66
72

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering and Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา)
: วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา)
: Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Education)
: B.Eng. (Electrical Engineering and Education)

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่16/2560 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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4. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

1. นายมีชัย โลหะการ

รองศาสตราจารย์

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก

2. นายกิตติศักดิ์ แพบัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก

3. นายนริศร แสงคะนอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท

4. นายสิริชัย จันทร์นิ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก

5. นายณิชมน พูนน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท

6. นายพิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท

คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
➢ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
➢ วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
➢ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา)
➢ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

หมายเหตุ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 1-3
ลำดับที่ 4-6

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม

5. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับคณะ และภาควิชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นส่วนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เดิมมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512
ภายใต้ชื่อ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปี
พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ยกฐานะเป็นส่วนงานระดับคณะ โดยใช้
ชื่อว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2512–2517 เป็นช่วงระยะเวลาที่คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน เพื่อผลิตครูช่างในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า โครงการ
ความช่วยเหลือดังกล่าวได้เน้นทางด้านการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญ
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ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็น
หลักสูตร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศไทย และต่ อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันได้ขยาย
โครงการความช่วยเหลือแก่คณะเพิ่มขึ้น ด้วยการช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า อีกด้วย
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นส่วนของสำนักงานคณบดี
ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจำนวน 6 ภาควิชา ได้แก่
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ นั้น คณะ
ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร และยังได้
จัดการเรียนการสอนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อีกด้วย
ปรัชญา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ "พัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทำได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่ ง
พัฒนางานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อรับใช้สังคม
วิสัยทัศน์ :เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจ: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุ ณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามความต้องการของสังคม เพื่อ
พัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินการวิจัย พัฒนาองค์ ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การอาชีวะและเทคนิคศึกษาและอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
วัตถุประสงค์ :
1. ผลิตครูช ่างอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริ ญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิช าทาง
วิศวกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติการที่มีความพร้อมทาง ด้านการเรียนการสอนและการจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษาและผู้บริหารอาชีวศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษา
ด้านการอาชีวศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้นำในด้านความคิด การค้นคว้าและวิจัย
3. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีทางด้านวิศ วกรรม และงานธุรกิจด้านช่าง
อุตสาหกรรม ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
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4. บริการทางวิชาการด้านวิชาประยุกต์ต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย
และให้แก่ชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่มุ่งเน้น
การปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดี
อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างสร้างสรรค์นวัตกรรม
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สำหรับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ที่เรียกว่า แผนกวิธีไฟฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ.
2514 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้สังกัดในคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม และด้วยความช่วยเหลือจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจึง
เป็นภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ให้ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อผลิตครู
ช่างทีเ่ น้นการสอนทางทฤษฎีที่เรียกว่า ครูทฤษฎีไฟฟ้า (Theory Teacher in Electrical) จนถึงปัจจุบันนี้
ปรัชญา : พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปณิธาน : มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็น
ผู้สอน เป็นนักพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาที่มีความเข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสาขาไฟฟ้า เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้
พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาไฟฟ้า ตามความต้องการของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรมให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม
ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน :
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาไฟฟ้า ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่ดีสามารถออกไปประกอบ
อาชีพครู วิศวกร และนักฝึกอบรมได้อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาไฟฟ้า ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตนักวิชาการสาขาไฟฟ้าให้เป็นนักวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านอาชีวศึกษาและ
วิศวกรรม
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ชั้นนำ สามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน
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อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม
6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มีความมุ่ง มั ่น ผลิต วิศวกรไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญวิช าชี พ วิศวกรรมไฟฟ้า และการศึ กษา พัฒ นา
อุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และการศึ ก ษา เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น วิ ศ วกรไฟฟ้ า ที ่ ม ี ค วามรู้
ความสามารถในการวิ เ คราะห์ ออกแบบทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และบริ ห ารจั ด การงานด้ า นไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีทักษะในการสอนงาน
หรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบและ
บริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีทักษะในการฝึกอบรมและการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้ง
ทางทฤษฎี และปฏิบัติ ที่สามารถสอนในสถานศึกษาได้
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีพื้นฐาน ส่งเสริมการทำวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย คำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก
1.4 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาค
การศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับระเบียบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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วิชาเอก
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) วิชาบังคับ
22 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
1 หน่วยกิต
2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
65 หน่วยกิต
ก. วิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
ข. วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
44 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ
38 หน่วยกิต
ก. แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
- วิชาบังคับ
25 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
13 หน่วยกิต
ข. แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- วิชาบังคับ
25 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
13 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาการศึกษา
46 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30 หน่วยกิต

149 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

1.5 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
2) วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้ากำลัง สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
3) บุคลากรทางการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
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4)
5)
6)
7)

วิศวกรไฟฟ้าผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
นักวิชาการด้านการศึกษา
ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
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ส่วนที่ 2 การกำกับมาตรฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
ตำแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – นามสกุล
1. นายมีชัย โลหะการ

รองศาสตราจารย์

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก

คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
➢ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ใบประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม เลขที่

ภฟส. 7613

➢ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

2. นายกิตติศักดิ์ แพบัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก

➢ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
➢ วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
➢ วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

3. นายนริศร แสงคะนอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท

➢ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ภฟส. 7567

➢ ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

4. นายสิริชัย จันทร์นิ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก

➢ ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอน
➢
➢

5. นายณิชมน พูนน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท

➢
➢

6. นายพิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท

➢
➢

เทคนิคศึกษา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

หมายเหตุ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 1-3
ลำดับที่ 4-6

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
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ภฟก. 18485

เกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ 2 ใน 5 คนมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด*
สรุปผลการประเมิน

ผลการดำเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน









*หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 โดยปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรกทีเ่ ปิดรับนักศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี 3 ใน 6 คนมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมีใบประกอบงาน
ไฟฟ้าสื่อสาร (ภฟส.= ภาคีวิศวกรไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 2 คน และงานไฟฟ้ากำลัง (ภฟก. = ภาคีวิศวกร
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 1 คน
สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
() ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
รายการเอกสารหลักฐานหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561
เกณฑการประเมิน 1,
2, 3, 4

เกณฑการประเมิน 5
เกณฑการประเมิน 6

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและ
การศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.6.7 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2563
I2-01 การขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2561)
AUN.6.2-02 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา 2563
I2-02 ขบวนวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและ
การศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
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ส่วนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
การประเมินคุณภาพหลักสูตรองค์ประกอบที่ 2การพัฒนาคุณภาพหลัก สูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร เป็น การประเมิน ผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร มีเกณฑ์การประเมิน จำนวน11 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับตามรายละเอียดต่อไปนี้
คะแนน
คำอธิบาย
Absolutely Inadequate
1
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans,
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made.
Inadequate and Improvement is Necessary
2
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate
where improvement is necessary. There is little document or evidence available.
Performance of the QA practice shows little or poor results.
In adequate but Minor Improvement Will Make it Adequate
3
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice
shows inconsistent or some results.
Adequate as Expected
4
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has
been fulfil implemented. Performance of the QA practice shows consistent results
as expected.
Better than Adequate
5
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support
that it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows
good results and positive improvement trend.
Example of Best Practices
6
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices
in the field. Evidences support that it has been effectively implemented.
Performance of the QA practice shows very good results and positive improvement
tread.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
7
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of
world- class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and
outstanding improvement trends.
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AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ผลการดำเนินงาน

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
แนวทางการจัดการศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าเป็นไปตาม ปรัชญาของหลักสูตร คือ มีความมุ่งมั่นผลิต
วิศวกรไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งทิศ
ทางการพัฒนาผู้เรียนในหลักวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561) (AUN.1.1-01) นี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ
วิสัยทัศน์ของคณะ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล
พันธกิจของคณะ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คำปรึกษา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย
อัตลักษณ์ของคณะ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น
เอกลักษณ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คือ ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม จึง
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ
บริหารจัดการงานด้านไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งมีทักษะในการสอนงาน หรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ
ภาควิช าได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ยึดโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (2558)1 ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลื อ กเสรี สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2552) 2 ซึ ่ ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในก าร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558. (13 พฤศจิกายน 2558). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอน
พิเศษ 295 ง. หน้า 2-11.
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552. (31 สิงหาคม 2552). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126
ตอนพิเศษ 125 ง. หน้า 17-19.
1
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ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และการศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561) มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) วิเคราะห์โดยอาศัยความ
ต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากตัวแทนวิพากษ์หลักสูตร ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน
ผู้ประกอบการ และนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าวในรายละเอียดข้อ AUN.10.1
ตาราง AUN.1.1-01 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
การศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

1
2

มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาที่ตอ้ งคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
มีความสามารถในการวางแผนและจัดการระบบงาน ตลอดจนมีทักษะการ
ทำงานร่วมกันในฐานะสมาชิกหรือผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการระบุปัญหาสร้างความเชื่อมโยงของปัญหาทาง
วิศวกรรม โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ และใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาเพื่อวิชาชีพได้
มีความสามารถปฏิบัติงานโดยใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ
การศึกษา เพื่อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพได้
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาในสถานประกอบการและสถานศึกษาตลอดจน
สามารถเรียนรู้และค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และจัดการเรียนรู้ด้าน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้
มีความสามารถในการถ่ายทอดและฝึกอบรมความรูด้ ้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
มีความสามารถในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมตามความต้องการ
ของสังคม

3
4

5
6
7

8
9
10

ผลการ
ผลการเรียนรู้ทักษะ
เรียนรู้ทั่วไป
เฉพาะทาง
(Generic (Subject Specific
Outcomes)
Outcomes)














เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
ไว้ ครอบคลุ ม มาตรฐานอย่ า งน้ อ ย 5 ด้ า น (ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื ่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552, 2552)3 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 (2553)4 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) (2554)5 (AUN.1.1-02, AUN.1.1-03)
ตาราง AUN.1.1-02 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

มาตรฐานผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความเข้าใจและรู้สึกซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุ ณธรรม
จริ ย ธรรม เสี ย สละ ซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต มี จิ ต
สาธารณะ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจ
ผู้อื่น เข้าใจโลก และเป็นแบบอย่างที่ดี
2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อ เวลา รับ ผิดชอบต่อ
ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3. มี ความสามารถจั ดการและคิ ดแก้ ป ั ญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถ
ทำงานเป็ นหมู ่ คณะ สามารถแก้ ไขข้ อขั ดแย้ง
ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ ื่น รวมทั้งเคารพใน คุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓

✓

✓

✓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552. (31 สิงหาคม 2552). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126
ตอนพิเศษ 125 ง. หน้า 17-19.
4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553. (1 พฤศจิกายน 2553). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 127 ตอนพิเศษ 126 ง. หน้า 27
5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) . (3 มิถุนายน 2554).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 128 ตอนพิเศษ 62 ง. หน้า 12
3
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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

มาตรฐานผลการเรียนรู้

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

4. มี ค วามสามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ นผล
กระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพครูและ
วิ ศ วกรรมต่ อ บุ ค คล องค์ ก รสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และ
มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
ครูแ ละวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
2. ด้านความรู้
1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป และความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์
เพื ่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ งานทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่
สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิ ช าเฉพาะด้ า นทางวิ ศ วกรรม
วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
3. มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์
ความรู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งอย่ า งบู ร ณาการ ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง การข้ามศาสตร์และการบูรณาการ
กับโลกแห่งความเป็นจริง
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
และประเมิ น ค่ า องค์ ค วามรู้ และสามารถ
แก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง
การประยุก ต์ใช้เครื่อ งมือ ที่เหมาะสม เช่น
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เป็ น ต้ น ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ วิศวกรรมและวิชาชีพ ครู
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มี ค วามสามารถใช้ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ใ น ง า น จ ร ิ ง ไ ด ้ แ ล ะ มี ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ
ความก้ า วหน้ า ของความรู ้ เ ฉพาะด้ า นใน
สาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง

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

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

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

✓

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

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

✓

✓

✓

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

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

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

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

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการ
ต่อยอดความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถ
คิดค้นหาข้อ เท็จ จริง ทํา ความเข้า ใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด จาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที ่ ห ลากหลาย เพื ่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบ ัติงาน การวินิจฉัย แก้ป ัญ หา และทํา
การวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นางาน และพั ฒ นาองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2. มีความสามารถรวบรวม ศึก ษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. มี ค วามสามารถคิ ด วิ เ คราะห์ ในการ
แก้ป ัญหาด้านวิศวกรรมและการศึกษาที่มี
ความสลับซับซ้อน เสนอทางออกเพื่อนําไปสู่
การแก้ ไ ขได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ เป็ น ระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การทำงานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
คํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์
ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
4. มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนา
งานอย่ า งสร้ า งสรรค์ มี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ มี
จินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรม และศาสตร์ทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาทางวิ ชาชีพ
หรื อ ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู ้ จ ากเดิ ม ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
5. มี ค วามสามารถสืบ ค้น ข้ อ มู ล และแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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✓

✓

✓

มาตรฐานผลการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มี ค วามไวในการรั บ รู ้ ค วามรู ้ ส ึ ก ของผู ้ อื่ น
เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์แ ละทางสังคม สามารถสื่อ สารกับ
กลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนา
✓
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้ ค วามรู ้ ใ นสาขา
วิชาชีพ มาสื่อสารต่อ สังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
2. มีความเอาใจใส่ช่ว ยเหลือ และเอื้อ ต่อ การ
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม สามารถ
เป็ น ผู ้ ร ิ เ ริ ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไ ข
สถานการณ์เชิงสร้า งสรรค์ทั้ง ส่ว นตั ว และ
✓
ส่ ว นรวม พร้ อ มทั ้ ง แสดงจุ ด ยื น อย่ า ง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง
ให้ความ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3. มีความสามารถวางแผนและรับ ผิดชอบใน
การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ทั ้ ง ของตนเอง และ
✓
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ท่ดี ี
รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบใน
การทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับ ตัว และทำงาน
✓
ร่ว มกับ ผู้อ ื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ ต ามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มี จ ิ ต สำนึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความ
ป ลอ ดภ ั ย ในการทำงา น แ ละ มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม ทั ้ ง ด้ า นเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือ กใช้
ข้ อ มู ล สารสนเทศ โดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง มี
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความไวใน
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ภาษาพูด และภาษา
เขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้
หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4. มี ค วามสามารถในการสื ่ อ สารอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั ้ ง การพู ด การเขี ย น และ
นํ า เสนอด้ ว ย รู ป แบบที ่ เ หมาะสมสํ า หรับ
บุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน มีทักษะ
ในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5. มีความสามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

✓

✓

✓

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

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

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

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. มีความเชี่ย วชาญในการจัดการเรีย นรู้ ท ี ่ มี
รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูป แบบกึ่งทางการ ( Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ ( Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับ
ผู ้ เ รี ย นที ่ ห ลากหลาย ทั ้ ง ผู ้ เ รี ย นที ่ มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
3. มี ค วามเชี ่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู ้ ใน
วิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ

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

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic ( i. e.
transferable) learning outcomes
หลักสูตรนี้ได้พิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาและคณะที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และ
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาไฟฟ้า ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม ตามความต้องการของ
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สถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม ส่งผลให้ได้บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น
ถ่ายทอดเป็น กลายเป็นครูช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาที่
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ส่งผลให้รายวิชาในหลักสูตรมีทั้งวิชาทฤษฎี วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ และวิชาปฏิบัติ
ซึ่งรวมชั่วโมงฝึกงาน ดังนั้น ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของหลักสูตรจึงได้ รับการออกแบบให้ครอบคลุมทั้งทักษะ
เฉพาะของสาขาวิชาซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาเฉพาะแขนงและกลุ่มวิชาการศึกษา และทักษะทั่วไป โดยทักษะทั่วไป
ของหลักสูตรดำเนินงานภายใต้วิชาของมหาวิทยาลัย ขณะที่ทักษะทางด้านการศึกษาได้อ้างอิงจากวิชาชีพครู ส่วน
ทักษะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้จากการพิจารณารายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งผลให้นักศึกษาของ
หลักสูตรจะมีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าไม่แตกต่างจากหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ าของคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยตรง เพียงแต่มีทักษะและความรู้ทางด้านครูเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ดังกล่าวในข้อ AUN.1.1
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ได้จากความต้องการและข้อมูลป้อนกลับของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่าง ๆ ดังรายละเอียดในข้อ AUN.10.1 ซึ่งรวมถึงสิ่งที่องค์กรวิชาชีพที่หลักสูตรต้องการให้บัณฑิตมีทักษะ ความรู้
และเจตคติ
การประเมินตนเอง
1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
✓
✓
✓
✓

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.1.1 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.1.1-02 มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์
AUN.1.1-03 กค. 9 สาระการเรียนรู้
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AUN.2รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
ผลการดำเนินงาน

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ต้องการผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ ทักษะ และเจตคติทั้งการเป็น วิศวกรไฟฟ้าและครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้าง แผนการศึกษา ที่คำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังควบคู่กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 6 ด้านตามกรอบ TQF โดยข้อมูลเบื้องต้นของรายละเอียดของหลักสูตร (AUN.1.1-01) มีรายละเอียด
ดังนี้
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering and Education (5 years)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Electrical Engineering and Education)
วิชาเอก
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
185 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
− รูปแบบ
: หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
− ภาษาที่ใช้
: การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของ
หลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
− การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษได้ดี
− การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ELO 1 (G) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
ELO 2 (G) มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และการศึกษาที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ELO 3 (G) มีความสามารถในการวางแผนและจัดการระบบงาน ตลอดจนมีทักษะการทำงาน
ร่วมกันในฐานะสมาชิกหรือผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
ELO 4 (S) มี ค วามสามารถในการระบุ ป ั ญ หาสร้ า งความเชื ่ อ มโยงของปั ญ หาทางวิ ศ วกรรม
โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
ELO 5 (S) มีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ และใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ
การศึกษาเพื่อวิชาชีพได้
ELO 6 (S) มี ค วามสามารถปฏิ บ ัต ิง านโดยใช้ ห ลั ก การทางด้า นวิศ วกรรมไฟฟ้ าและการศึกษา
เพื่อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพได้
ELO 7 (S) มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และการศึ ก ษา
เพื ่ อ แก้ ป ั ญ หาในสถานประกอบการและสถานศึ ก ษาตลอดจนสามารถเรี ย นรู้ และ
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
ELO 8 (S) มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และจัดการเรียนรู้ด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ELO 9 (S) มีความสามารถในการถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้
ELO 10 (S) มีความสามารถในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมตามความต้องการของสังคม
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
− เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือ
− เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หรือผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ
− เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือ
− สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรของภาควิชา
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โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) วิชาบังคับ
22 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
1 หน่วยกิต
2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
65 หน่วยกิต
ก. วิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
ข. วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
44 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ
38 หน่วยกิต
ก. แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
- วิชาบังคับ
25 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
13 หน่วยกิต
ข. แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- วิชาบังคับ
25 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
13 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาการศึกษา
46 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30 หน่วยกิต

149 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่16/2560 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
สำหรับข้อมูลของแต่ละรายวิชาจะมีการดำเนินงานตามหัวข้อใน OBE 3 (AUN.2.2) ประกอบด้วย 7 หมวด
ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไป ซึ่งจะกล่าวถึงรหัสและชื่อวิชา หลักสูตรและประเภทวิชา จำนวนหน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
2) จุดหมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของวิชา
3) ลักษณะและการดำเนินการ
4) การพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษา ซึ่งจะกล่าวถึงผลการเรียนรู้ในวิชา วิธีการสอน และวิธีการ
ประเมินผลเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้
5) แผนการสอนและการประเมินผล ซึ่งจะกล่าวถึงแผนการสอน วิธีการประเมิน ช่วงเวลาที่ประเมิน และ
สัดส่วนการประเมิน
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
7) การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to
the stakeholders
ข้อมูลของหลักสูตรจะถูกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
ได้แก่
1) เว็บไซต์ภาควิชา www.te.kmutnb.ac.th
2) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
3) ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภ าควิชาในงาน “เปิดบ้านคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 2564
(FTE KMUTNB Open House 2021 Live) ณ คณะครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม มจพ. วั น ที ่ 12 - 13
กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยในงานทั้งสองวันมีทั้งการ LIVE ผ่าน Facebook Fanpage
ของทางคณะ
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ขณะที่ข้อมูลแต่ละรายวิชาของหลักสูตร จะถูกกำหนดให้ผู้สอนแนะนำและสื่อสารให้แก่ผู้เรียนรับทราบใน
สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนผ่านเอกสารที่มีรายละเอียดหัวข้อครอบคลุม OBE 3
การประเมินตนเอง
2

ข้อกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification)

2.1 The information in the programme specification is
comprehensive and up-to-date
2.2 The information in the course specification is comprehensive
and up-to-date
2.3 The programme and course specifications are communicated
and made available to the stakeholders
Overall

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.2.1
AUN.2.2

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.2.2 OBE 3
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AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
ผลการดำเนินงาน

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning
outcomes
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึก ษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561 (AUN.1.1-01) ได้ออกแบบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตรจากการพิจารณา มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (AUN.1.1-02) ควบคู่กับรายวิชาทางการศึกษา กค. 9 สาระการ
เรีย นรู้ (AUN.1.1-03) ซึ่ง ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสี ย ดังรายละเอีย ดในข้ อ AUN.1.3,
AUN.10.1 จากการพิจารณาข้างต้นส่งผลให้โครงสร้างหลักสูตรมีกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาการศึกษาในหมวดวิชา
เฉพาะ โดยที่กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลในแต่ละรายวิชายังคงคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบ TQF ดังตาราง AUN.1.1-02
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is
clear
จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรม
ศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2561 (AUN.1.1-01) ดังรายละเอียด
มคอ.2 การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่รายวิชา หน้า 135 – 148 แต่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน้า
117 – 119 ของ มคอ.2 จะเป็น การกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ สู่รายวิชาซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาดังกล่าวเหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลั ก สู ต รถู ก ออกแบบโครงสร้ า งโดยพิ จ ารณา มคอ.1 มาตรฐานคุ ณ วุฒ ิ ระดั บ ปริญ ญาตรี สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ (AUN.1.1-02) และรายวิชาทางการศึกษา กค. 9 สาระการเรียนรู้ (AUN.1.1-03) เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่เป็น “วิศวกรไฟฟ้า” และสามารถเป็น “ครูช่างไฟฟ้า” ที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติทางวิศวกรรมไฟฟ้า และครุ
ศาสตร์ควบคู่กัน โดยเรียงลำดับการเรียนรู้จากง่ายไปยาก จากพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนหลัง และเรียนทฤษฎีควบคู่การ
ปฏิบัติ โดยมีหลักการดังนี้
ชั้นปี 1 สามารถสื่อสาร ระบุปัญหาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
ชั้นปี 2 ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา เพื่อการวางแผน สร้างสื่อการสอน จัดการ
ระบบงาน และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
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ชั้นปี 3 สามารถพัฒนาหลักสูตร วัดประเมินผล และฝึกจัดการเรียนรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
หลักคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ชั้นปี 4 สามารถจัดการเรียนรู้ สร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ที่ต้อง
คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ชั้นปี 5 สามารถถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา
ระดับการเรียนรู้ ของหลักสูตรและแต่ล ะรายวิชาจะเริ่มต้น ด้วยขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นประยุ ก ต์
ตามลำดับ เช่น ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจ วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา วิเคราะห์เพื่อออกแบบ
และถ่ายทอดได้ เป็นต้น ดัง มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (AUN.1.1-01) สำหรับ
ลักษณะการบูรณาการในรายวิชาจะขึ้นอยู่กับผู้สอน อาจเป็นการบูรณาการกับการวิจัยหรือการทำโครงงานพิ เศษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับการสอน คือการฝึกประสบการณ์การสอน
วิชาชีพ I – III และการนำความรู้ที่เรียนมาตลอดหลักสูตรไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา
ในหลักสูตร
การประเมินตนเอง
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
คะแนน
1 2 3 4 5 6 7
Content)
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment
✓
with the expected learning outcomes
3.2 The contribution made by each course to achieve the
✓
expected learning outcomes is clear
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated
✓
and up-to-date
✓
Overall
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รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.3-1

AUN.3-2
AUN.3-3

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.1.1-02 มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์
AUN.1.1-03 กค. 9 สาระการเรียนรู้
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.1.1-02 มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์
AUN.1.1-03 กค. 9 สาระการเรียนรู้
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AUN.4 วิธกี ารเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
ผลการดำเนินงาน

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2561 มีปรัชญาของหลักสูตรไว้ว่า “มีความมุ่งมั่นผลิต วิศวกรไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ วิศวกรรมไฟฟ้ า และ
การศึกษา พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง” (AUN.1.1-01) โดยหลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียน
ให้กลายเป็น “บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ใน
การที่บัณฑิตจะถ่ายทอดเป็นนั้น ผู้เรียนต้องสามารถคิดอย่างมีระบบ แก้ปัญหาได้ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้จากการบ่มเพาะความรู้และฝึกทักษะจากแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่มีทั้งทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และ
การศึกษา โดยกระบวนการคิดนี้จะช่วยให้นักศึกษากลายเป็นบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เพื่อการ
แก้ปัญหางานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และการศึกษาของตนผ่านรายวิชาและโครงงานพิเศษ ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาโจทย์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาของตนเองได้ในอนาคต ซึง่ ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรได้
มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและเข้าใจในทิศทางเดียวกันผ่านเว็บไซต์ของ
ภาควิชา
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรได้กำหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา ตั้งแต่วิชาพื้นฐานที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความตื่นตัว และมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการประสานความรู้เก่าและ
ใหม่ในการประยุกต์ใช้ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนได้ถูก
กำหนดไว้ใน มคอ. 2 (AUN.1.1-01) ซึ่งสะท้อนผลการเรียนรู้ 6 ด้าน กิจกรรมการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ระบุไว้ใน OBE 3 (AUN.2.2) โดยกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มี
ดังนี้
- บรรยายเนื้อหาในห้องเรียน การมอบหมายงาน และการสอบกลางภาค สอบปลายภาค สำหรับการเรียนรู้
ตามปกติ เพื่อวัดผลพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นของวิชา
- อภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ และนำมาแก้ปัญหาตามที่มอบหมาย
- ปฏิบัติจริงในห้องประลองและห้องปฏิบัติการตามใบงานที่กำหนด เพื่อให้เกิดทักษะการใช้เครื่องมือ และ
ความรู้ในเชิงปฏิบัติ
- มีกำหนดคะแนนจิตพิสัยหรือเจตคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบ มีวินัย และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคมได้
- มอบหมายงาน เพื่อพัฒนาทักษะการทำความเข้าใจผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่น
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
กิจกรรมการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ระบุไว้ OBE 3 (AUN.2.2) ต้องการให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้รับการ
ปลูกฝังและฝึกฝนให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ลงมือปฏิบัติได้จริง เช่น วิชา
Electrical Engineering Practice I และ II สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้ว ยตนเองได้ จากโจทย์ห รืองานที่
มอบหมาย เช่น วิชา Engineering Drawing สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้หรืออาจมีผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำ
เช่น วิชา Teaching Profession แต่ความสามารถในการนำเสนอหรือสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
เป็นระบบต้องเรียนในชั้นปีถัด ๆ ไป ซึ่งสิ่งหล่านี้จะช่วยหล่อหลอม ปลูกฝัง และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การประเมินตนเอง
4

วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)

4.1

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

4.2
4.3

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.4-1
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.4-2
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.2.2 OBE 3
AUN.4-3
AUN.2.2 OBE 3
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AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
ผลการดำเนินงาน

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2561) มีการประเมินผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้
1) การรับเข้าศึกษา
หลักสูตรใช้ร ะบบการรับ ตรงที่ กำหนดให้ผ ู้ ที่เ ข้า ศึ กษาต้ องมีคุ ณสมบัติต ามระบุ ไว้ ใน มคอ. 2
(AUN.1.1-01) ซึ่งมีการประกาศไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/
หลังจากนั้น หลักสูตรมีการประเมินการรับเข้าด้วยการสอบข้อเขียนซึ่งจะช่วยสะท้อนผลการเรียนรู้ทางด้านความรู้
และทักษะทางปัญญา หลังจากนั้น ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะได้รับการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตามแบบฟอร์มประเมินการสอบสัมภาษณ์ ที่ได้ถูกกำหนดไว้ ในหัวข้อ 1) ความรู้วิชาหลัก/ความรู้เฉพาะสาขา
2) ทักษะทางสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ และ 4) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(AUN.5.1-01) อีกทั้งภาควิชาได้มีการกำหนดคำถามเบื้องต้นให้แก่อาจารย์ผู้ เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อ
สังเกตพฤติกรรมและประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทั้ง 4 ด้านที่ถูกกำหนดไว้ (AUN.5.1-02) เมื่อจบการสอบ
สัมภาษณ์รอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้ทำหน้าที่สอบสัมภาษณ์ได้พูดคุยเกี่ยวกับการรับเข้ากับผู้บริหารว่า
นักศึกษาในรอบหลัง ๆ มีความรู้ ความเฉลียวฉลาดในการตอบคำถามค่อนข้างต่ำ จึงมีความเห็นว่าให้ภาควิชาเน้น
เปิดรับจำนวนนักศึกษาในรอบ 1 – 2 ให้มีปริมาณมาก เนื่องจากหลักสูตรนี้มีเนื้อหาในหลักสูตรค่อนข้างหนัก
เนื่องจากออกแบบให้รองรับ 2 ใบประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ภาควิชาจึงนำข้อเสนอแนะดังกล่าวปรับจำนวนการ
รับเข้านักศึกษาของหลักสูตรนี้ใหม่ในปีการศึกษา 2563
รายละเอียดของขอบเขตการรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือ กผู้ที่เข้าศึกษาทั้งการรับตรงและโควต้า
ดังรายละเอียดในข้อ AUN.8.1 และ AUN.8.2
2) การวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
หลักสูตรมีการวัดผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ถูกกำหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละ
ภาคการศึกษา ซึ่งแผนการสอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้จากแต่ละรายวิชา มีการกำหนดวิธีการ
ประเมิน ผลการเรีย นรู้ สัดส่ว นการให้คะแนน ค่าถ่ ว งน้ำหนักคะแนนของการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องและ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและของแต่ละรายวิชา ดังปรากฏใน OBE 3 (AUN.2.2) หมวดที่ 4
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของแต่ละวิชาซึ่งมีการกำหนดกลยุทธ์ในการสอนและวิธีการประเมินเพื่อ
บรรลุผลการเรียนรู้ไว้และหมวดที่ 5 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
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3) การจบหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรได้กำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องมี
คุณสมบัติ ได้แก่
(1) ศึกษาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
(2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (จากระบบ 8 คะแนน)
(3) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่ าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and communicated to students
การประเมินผลการเรียนรู้จะถูกกำหนดในแผนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน ซึ่งในแผนการ
สอนจะมีการระบุผลการเรียนรู้ที่ได้จากวิชา มีการกำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน ค่า
ถ่วงน้ำหนักคะแนนของการประเมินผล วิธีการและช่วงคะแนนตัดเกรด ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังทั้งหมดของหลักสูตรและรายวิชา ดังปรากฏใน OBE 3 (AUN.2.2) หมวดที่ 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล ซึ่งครอบคลุมแผนการสอนและแผนการประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้สอนต้องส่ง OBE 3 แก่ภาควิชา
ก่อนเปิดภาคเรียน และแจ้งผู้เรียนตั้งแต่คาบเรียนแรกของแต่ละวิชา
สำหรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจะแตกต่างกัน แต่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน จึงส่งผลให้ต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา หรือสังเกตพฤติกรรมการทำงานที่มอบหมาย เป็นต้น โดยกลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้ได้ถูกกำหนดไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
อย่างไรก็ตาม ทุกวิชาผู้สอนคำนึงถึงความถูกต้องในการประเมินผลเพื่อให้สะท้อนผลการเรีย นรู้ของวิชา มีความ
ยุติธรรมในการให้คะแนนซึ่งนักศึกษาสามารถสอบถามในส่วนที่สงสัยได้ทั้งงานที่มอบหมาย รวมถึงการแจ้งคะแนน
สอบกลางภาคเรียนที่นักศึกษาถูกประเมินหลังจากเรียนได้ 8 สัปดาห์ ซึ่งถือเป็นช่วงให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษา
ในการปรับปรุงผลการเรียนรู้ของตนอีกทางหนึ่ง สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ครั้งสุดท้ายของวิชาส่วนใหญ่จะ
เป็นการสอบปลายภาคเรียนหลังจากเรียนครบ 15 สัปดาห์
รายวิชาที่มีการทดสอบย่อย การบ้าน แบบฝึกหัด หรืองานที่ได้รับมอบหมายผู้สอนจะมีการกำหนดคะแนน
ความถู ก ต้ อ ง สวยงาม หรื อ บริ บ ทอื ่ น ๆ ตามแต่ ส ิ ่ ง ที ่ น ั ก ศึ ก ษาจะได้ ร ั บ การประเมิ น เช่ น วิ ช า Electrical
Engineering Practice I และ II ที่มีทั้งคะแนนความถูกต้องและสวยงาม
หลังสิ้นสุดภาคเรีย นผู้สอนจะสรุปประสิทธิผลของวิธ ีการสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา และสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ดังปรากฏใน OBE 5 (AUN.5.4) หมวด
ที่ 2, 3 และผู้สอนต้องส่งคะแนนในระบบ “ส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์” ของมหาวิทยาลัย
ที่ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/ โดยนักศึกษาสามารถดูผลการเรียนและประเมินผู้สอนในแต่ละภาคการ
เรียนได้ในระบบนี้
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment
วิธีการประเมินในแต่ละรายวิชามีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และลักษณะของ
รายวิชา โดยแต่ละชั้นปีมีทั้งวิชาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติที่จัดการเรียนการสอนด้วยอาจารย์ของภาควิชา (AUN.2.2)
และอาจารย์ในวิชาบริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งรูปแบบเกณฑ์การให้คะแนนจะขึ้นกับอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กำหนด
หากรายวิชาใดมีหลายตอนเรียน ถึงแม้ว่าผู้สอนคนละคนกัน แต่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเคยประชุมร่วมกัน
แล้วเห็นชอบว่าผู้สอนควรใช้ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคฉบับเดียวกัน วิธีการประเมินความรู้และทักษะของ
ผู้เรียนมีดังนี้
1) วิชาทฤษฎี จะใช้การประเมินผลจากการบ้าน งานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา การสอบ
ย่อย จิตพิสัย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2) วิชาปฏิบัติ จะใช้การประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา จิตพิสัย หรือการ
สอบภาคปฏิบัติ
นอกจากนั้น ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคทุกรายวิชาที่จัดสอบตามตารางสอบของคณะ จะได้รับการ
ตรวจทานความครบถ้วนและความชัดเจนของข้อสอบในเบื้องต้นจากคณะผู้บริหารประจำภาควิชาจำนวน 2 คน
ก่อนจัดส่งให้คณะเพื่อดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
รายวิชาที่มีการทดสอบย่อย การบ้าน แบบฝึกหัด หรืองานที่ได้รับมอบหมาย (AUN.2.2) หลังจากอาจารย์
ผู้ส อนได้ตรวจงานเรีย บร้อยแล้ว จะทำการแจ้งผลประเมินแก่นักศึกษาให้ทราบในชั่วโมงเรียน หรือในระบบ
Classroom พร้อมทั้งอธิบายข้อผิดพลาดในภาพรวม เพื่อให้นักศึกษานำไปปรับแก้ในผลงานถัดไปได้ ขณะที่วิชา
ปฏิบัติซึ่งชั้นปีที่ 1 จะต้องเรียนวิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1 และ 2 จำนวน 3(0-6-2) หน่วยกิต เพื่อ
เป็นการปรับพื้นฐานการใช้เครื่องมือและทักษะการลงมือปฏิบัติทางวิศวกรรม ผู้สอนจะมีการทวนปรับนักศึกษา
ตลอดคาบ ตลอดภาคการศึกษา มีการกำหนดขั้นตอนให้หยุดเพื่อส่งงานและให้คะแนนก่อนลงมือปฏิบัติในขั้นตอน
ต่อไป ซึ่งการทวนปรับในระยะแรกเป็นการเตือนและบอกข้อไม่ดีที่เกิดขึ้น แต่หากพบเจอคนเดิมบ่อยครั้ง นักศึกษา
จะถูกตัดคะแนนด้านการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการให้นักศึกษาระมัดระวังและใส่ใจกับการปฏิบัติงาน ให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพและทำงานได้อย่างปลอดภัย
ปีการศึกษา 2563 ได้รับผลกระทบของสถานการณ์ Covid-19 บ่อยครั้ง จึงส่งผลให้ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ส่งผลให้การส่งงานที่มอบหมายหลายวิชาก็ใช้ระบบที่ช่วยในการส่งงาน เช่น
Google Classroom ซึ่งช่วยให้การป้อนกลับงานของนักศึกษาสะดวกขึ้น
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5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลักสูตรมีระบบการให้ความเป็นธรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถร้องเรียนหรือ
สอบถามในปัญหาและประเด็นที่ผู้เรียนสงสัย ซึ่งมีการระบุวิธีการดำเนินการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.2
(AUN.1.1-01) หมวดที่ 7 ข้อ 3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษาโดยผู้เรียนสามารถดำเนินการยื่นคำร้อง ประเภท “การ
ขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ” ด้วยคำร้องทั่วไป โดยภาควิชาได้มีตัวอย่างการกรอกคำร้องและสรุปการดำเนินการ
เกี่ยวกับคำร้องประเภทต่าง ๆ (AUN.5.5) รวมถึงการขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ ไว้ในแฟ้มเอกสารหน้าภาควิชา
ตรงเคาน์เตอร์หมายเลข 3 (พี่น้ำตาล) โดยทุกคำร้องสามารถยื่น ตรวจสอบ และติดตามได้ที่ระบบของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมที่ http://eroom.fte.kmutnb.ac.th/tracking/ สำหรับปีการศึกษา 2563 ไม่พบกรณีที่
นักศึกษายื่นคำร้องประเภท “การขอดูคะแนน / เปิดข้อสอบ” แต่จะพบนักศึกษายื่นคำร้องในกรณีอื่น ๆ ได้แก่
1) ขอลงทะเบียนล่าช้า
2) ขอชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า
3) ขอลงทะเบียนเกิน/น้อยกว่าหน่วยกิตที่กำหนด

ห น้ า | 32

การประเมินตนเอง
5

การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.5.1

AUN.5.2

AUN.5.3,
AUN.5.4
AUN.5.5

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.2.2 OBE 3
AUN 5.1-01 คู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักราช
2563 (ฉบับสมบูรณ์)
AUN 5.1-02 แนวทางคำถามสอบสัมภาษณ์สำหรับกรรมการสอบสัมภาษณ์
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.2.2 OBE 3
AUN.2.2 OBE 3
AUN.5.4 OBE 5
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.5.5 ตัวอย่างการกรอกคำร้องและสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องประเภทต่าง ๆ
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
ผลการดำเนินงาน

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research
and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการของทุกหลักสูตร เพื่อรองรับและตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการโดยใช้แผนระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ของคณะในการ
ดำเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประกอบด้วยสมรรถนะอัตรากำลัง ความ
ต้องการในการอบรม/พัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคคล ซึ่งมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กำหนด
เป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนำไปเป็นตัวบ่งชี้ของความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดไว้
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality
of education, research and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มีหน่วยย่อยที่จัดการเรียนการสอน 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยการศึกษา หน่วย
ไฟฟ้ากำลังและควบคุม และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหัวหน้าหน่วยที่ทำหน้าที่ในการจัด
ตารางการเรียนการสอน และมีการประชุมเรื่องภาระงานสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยยึดหลักเกณฑ์การจัด
ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากหน่วยใดอาจารย์ มีภาระสอนเกินจากที่
มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องมีการหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
เนื่องจากการคำนึงถึงภาระงานในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตร ดังนั้น จึงมี
จัดเปิดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่ทางภาควิชาและหลักสูตรยังมีไม่เพียงพอต่อการสอน
อย่างไรก็ตาม บุคลากรสายวิชาการที่มีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนื่ องจาก
การสอนวิชาในทุกหลักสูตรต้องยึดหลักเกณฑ์การจัดภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย (AUN.6.2-01) ระหว่างปีการศึกษา 2563 ได้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา (AUN.6.2-02) ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผลการคัดเลือกหลังจากการสอบสัมภาษณ์พบว่ามีผู้ผ่าน
การคัดเลือก 2 คน (AUN.6.2-03) ได้แก่ 1) ดร.สัณฐิติ อยู่มาก จะบรรจุอยู่ในหน่วยไฟฟ้ากำลังและควบคุม โดยมา
รายงานตัวทีส่ ำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่จริงที่ได้ตกลง
กับทางภาควิชาไว้ได้โทรศัพท์มาขอสละสิทธิ์การบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ ด้วยเหตุผลว่ากลับไปทบทวนแล้วเกรงว่า
อาจจะไม่เหมาะกับการสอนนักศึกษา ถึงแม้ว่าจะเคยเป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนระดับปริญญาตรี ขณะที่เรียนปริญญา
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โทและเอกก็ตาม และ 2) ดร.กฤษดา ศรีจันทร์พิยม เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็น
อาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2564 เพราะปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึง 6 เดือนเมื่อนับถึงสิ้นปีการศึกษา
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของภาควิชาไม่เคยเพิกเฉยต่อภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ จึงได้มกี ารประกาศ
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์อยู่เสมอมา แต่ไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ภาควิชาและหลักสูตรต้องการ ส่งผลให้
ภาควิชาต้องเชิญบุคลากรที่เกษียณอายุบางท่านซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัยกำหนด
และบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของหลักสูตรมาเป็นอาจารย์พิเศษที่และทำการ
เรียนการสอนควบคู่ไปกับบุคลากรปัจจุบันของหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตร 6 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการประจำภาควิชา 35 คน
และอาจารย์พิเศษ 1 คน (AUN.6.2-04)
ตาราง AUN.6.1 จำนวนอาจารย์ประจำภาควิชาจำแนกตามปีการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญา
เอก (หน่วย : คน)
ปีการศึกษา 2562
ประเภท
ป.เอก
ช ญ N
N
%
ศ.
2 - 2 2
100
รศ
7 - 7 7
100
ผศ.
14 2 16 11 68.75
อ.
4 4 8 7 87.5
อ.พิเศษ 6 - 6 2 33.33
รวม 33 6 39 29 74.35

ปีการศึกษา 2563
ป.เอก
ช ญ N
N
%
3 - 3 3
100
6 - 6 6
100
15 5 20 15
75
4 2 6 4 66.66
1 - 1 1
100
29 7 36 29 80.55

ตาราง AUN.6.2 สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษา
FTES ของนักศึกษา
สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ
[ประจำ + พิเศษ] ***
ปริญญาตรี
ต่อ FTES ของนักศึกษา**
2562
34 + 7.75 = 41.75***
305.89
1 : 7.33
2563
48
367.31
1 : 7.65
หมายเหตุ รายงานภาระงานสอนของอาจารย์ งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
***ภาระงานสอน นับ FTE (Full - Time Equivalent) จาก 1 FTE = 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ปีการศึกษา

FTES ของบุคลากรสายวิชาการ*

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
จากการที่บุคลากรสายวิชาการที่มี ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดังที่
กล่าวใน AUN.6.2 ส่งผลให้ภาควิชามีการประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่ (AUN.6.2-02) ทดแทนในตำแหน่งที่ว่างอยู่
ซึ่งการประกาศรับสมัครดังกล่าวสามารถพบได้ที่เมนู “ข่าวสมัครงาน” ของคณะ www.fte.kmutnb.ac.th และ
ห น้ า | 35

“รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย” ของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่ง
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจะดำเนินการโดยใช้วิธีการเลือกสรรบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกำหนด โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการได้ระบุไว้ (AUN.6.3-01) สำหรับปีการศึกษา
2563 บุคลากรสายวิชาการประจำภาควิชาทั้งสิ้น 35 คน (AUN.6.2-02)
ตาราง AUN.6.4 การคงอยู่ของอาจารย์ประจำ
จำนวนอาจารย์
ปีการศึกษา
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา
2562
2563

34
35

จำนวนอาจารย์ลาออก/
เกษียณในระหว่าง
ปีการศึกษา
-

จำนวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง
ปีการศึกษา
-*

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด
ปลายปีการศึกษา
34
35

*ไม่นับอาจารย์บรรจุใหม่ที่ปฎิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน

สำหรับ การประเมิน ผลของบุคลากรสายวิช าการที่รับ ใหม่จ ะกำหนดให้มี การผ่านการอบรมทางด้ า น
สมรรถนะของการเป็นอาจารย์ผู้สอน และมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีแรก ระยะที่ 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 3 ปี และระยะที่ 3
การประเมินผลการบรรจุเป็นพนั กงานประจำที่มีเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยกำหนดโดยรายละเอียดข้อมูลจะมีการชี้แจงให้บุคลากรสายวิชาการที่รับใหม่ได้รับทราบตั้งแต่เริ่มต้น
ปฏิบัติงาน
ขณะที่การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังปรากฏใน AUN.6.4 ที่มีผลต่อการขึ้นเงิน เดือนของบุคลากรสาย
วิชาการ ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหัวหน้าภาควิชา และจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยที่จะให้ผู้มีอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลง
นามในการงานให้เลื่อนตำแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ระหว่างเดือน ต.ค. ถึง มี.ค. และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน ขณะที่การเลื่อนตำแหน่งในบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะอยู่
ในรูปแบบการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผศ. รศ. และ ศ. ตามลำดับ (AUN.6.3-02)
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในแต่ละครั้งด้วยแบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน (AUN.6.4) ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะครอบคลุมภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริหารของแต่
ละบุคคล
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2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย์
(M) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จของงาน (U) การทำงานเป็นทีม (T) จิตสำนึกองค์กร (N) และการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (B)
3) ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ภาควิชาสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ เพื่อนำมาใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน การทำวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจน
พัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลระหว่าง 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม
2564 ดังตาราง AUN.6.5
ตาราง AUN.6.5 สรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ (AUN.6.5)
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 รศ.ดร.มีชัย โลหะการ

2 ดร.กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง

3 ผศ.ดร.นุชนาฎ ชุ่มชื่น

หัวข้อ/เรื่อง

วันเวลา / สถานที่อบรม

เข้าร่วมอบรมเรื่อง Nvidia Jetson Nano พื้นฐานการ
ใช้งาน รุ่น NOV/2563
เข้าร่วมอบรมเรื่อง Nvidia Jetson Nano Machine
Learning, AI รุ่น NOV/2563

วันที่ 16 พ.ย. 63 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ บจ.วีนัส ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)
วันที่ 17-18 พ.ย. 63 เวลา 09.0016.00 น. ณ บจ.วีนัส ซัพพลาย
(สำนักงานใหญ่)
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์ AUN QA
Overview (Version 4.0) รุ่น 1
เข้าร่วมประชุมวิชาการ International STEM
Education Conference (iSTEM-Ed 2020) และ
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Effective Thaching
Manament through Cooperative Online
Learning Activies for Engineering Education
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ International STEM
Education Conference (iSTEM-Ed 2020) และ
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Professional
Teaching Practice Through MIAP based
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วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(อบรมออนไลน์)
วันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่

ชื่อ – นามสกุล

หัวข้อ/เรื่อง
Integrated Learning Activities for Electrical
Engineering Education
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
4 ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร
เข้าร่วมประชุมวิชาการ International STEM
Education Conference (iSTEM-Ed 2020) และ
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Integrating MIAP
Learning Activities Management and
Cooperative Learning using Internet of Things
Learning Package
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
5 รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล เข้าร่วมประชุมวิชาการ International STEM
Education Conference (iSTEM-Ed 2020) และ
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Development of
Simulation Based RISDA Learning Process for
Electronic Technology education
เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43
Electrical Engineering Conference (EECON-43)
และนำเสนอผลงาน วิชาการเรื่อง โปรแกรมจำลองวงจร
กรองความถี่ไมโครเวฟด้วย วิธี K-Inverter สำหรับ
การศึกษาทางวิศวกรรม
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
6 รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิรยิ ะประภา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International
Symposium on Antennas and Propagation
(ISAP2020) และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
Preliminary Result of a Wide-band Radio
Frequency Moisture Sensor for Oil and Gas Pipe
Thermal Insulator
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
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วันเวลา / สถานที่อบรม

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 28-30 ต.ค. 63 ณ โรงแรมท็อป
แลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 25-28 ม.ค. 63 ณ Osaka
ประเทศญี่ปุ่น (ออนไลน์)

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี

ที่
ชื่อ – นามสกุล
7 ดร.จักรกริช ภักดีโต

8 ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

9 ผศ.ณิชมน พูนน้อย

10 ผศ.ดร.ภัควี หะยะมิน

หัวข้อ/เรื่อง
เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43
Electrical Engineering Conference (EECON-43)
และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบโครงข่าย กำลังไฟฟ้ากระแสตรง
ขนาดเล็กที่มีโหลดวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าแบบบัคก์
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International
Conference on Power, Energy and Innovation
(ICPEI 2020) และนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 2
เรื่อง ดังนี้
1.Hamiltonian Control Law Based on LyapunovEnergy Function for Four-Phase Parallel Fuel
Cell Boost Converter
2. Comparative Study of Model-Based Control
of Energy/ Current Cascade Control for a
Multiphase Interleaved Fuel Cell Boost
Converter
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ International STEM
Education Conference (iSTEM-Ed 2020) และ
นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Intelligent Fuzzy Logic
for STEM-ED in Power Transformer Failure
Investigation Based Power Utility Practice
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International
Conference on Power, Energy and Innovation
(ICPEI 2020) และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
Intelligent Machine Learning Techniques for
Condition Assessment of Power Transformer
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43
Electrical Engineering Conference (EECON-43)
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วันเวลา / สถานที่อบรม
วันที่ 28-30 ต.ค. 63 ณ โรงแรมท็อป
แลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 14-16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแคนทา
รี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงแรมอมารี
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 14-16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแคนทา
รี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 28-30 ต.ค. 63 ณ โรงแรมท็อป
แลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ที่

ชื่อ – นามสกุล

11 รศ.ดร.พงศธร ชมทอง

12 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว

13 ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา

14 ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย

หัวข้อ/เรื่อง
และนำเสนอผลงาน วิชาการเรื่อง วิธีวิเคราะห์
ประสิทธิภาพปั๊มน้ำแบบจุ่ม ขณะใช้งานภาคสนาม
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International
Conference on Power, Energy and Innovation
(ICPEI 2020) และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง A
Double Layer FSS Reflector using Interdigital
Split Ring Resonators for LTE and WLAN
Systems
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The SICE
Annual Conference 2020 (SICE2020) และนำเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง Development of Low-cost Radio
Frequency (RF) Laboratory for Microwave Filter
and Antenna Course
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน
(Therms of Reference : TOR) คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภณ
ั ฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์ AUN QA
Overview (Version 4.0) รุ่น 1
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ

15 ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
16 ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด

วันเวลา / สถานที่อบรม

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 14-16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแคนทา
รี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 23-26 ก.ย. 63 ณ The Empress
Hotel and Convention Center จ.
เชียงใหม่ (นำเสนอในรูปแบบออนไลน์)

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น1
สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(อบรมออนไลน์)
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
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ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ – นามสกุล
หัวข้อ/เรื่อง
ผศ.ดร.กฤตยา ทองผาสุข
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
สมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
ผศ.ดร.สิริชัย จันทร์นมิ่
ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ
อาจารย์นิวัติ สุขศิริสันต์
ผศ.ดร.ขนิษฐา หินอ่อน
ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
ผศ.ดร.พรวิไล สุขมาก
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
ผศ.นริศร แสงคะนอง

วันเวลา / สถานที่อบรม

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการเกณฑ์การคัดเลือก
และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่
ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ปีการศึกษา 2563 มีบุคลากร
ของคณะได้รับรางวัล แต่ไม่มีบุคลากรของภาควิชาได้รับรางวัลดังกล่าว
สำหรับบุคลากรที่ทำงานวิจัยและมีการนำเสนอหรือตีพิมพ์เผยเพื่อการแพร่ผลงานวิจัย ทางส่วนงานมีการให้
การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในลักษณะเงินสมนาคุณให้แก่ผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยใช้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้มีการกำหนดหลักเณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-02) ในส่วน
ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการสนั บสนุนเป็นทุนอุดหนุนเพื่อการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ตามหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกาศของ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (AUN.6.6-03)
ปีการศึกษา 2563 มีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับทุนอุดหนุน การเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และ
การไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติดังนี้
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ตาราง AUN.6.6 สรุปการได้รับทุนอุดหนุนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเสนอผลงานวิชาการ
ที่

ชื่อ-สกุล / ชื่อผลงาน

แหล่งทุน

งบประมาณ

ประเภท
งานวิจยั

1

2

3

4

5

ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย
ผลงาน : โครงการการพัฒนาชุด
การสอนแบบบรรยาย เรื่อง
วงจรไฟฟ้าพื้นฐานประกอบการ
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
ของนักศึกษาวิชาชีพครูช่าง
ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย
ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์
ผลงาน : โครงการ การพัฒนาชุด
การสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่อง
หลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของโรงต้น
กำลังกังหันน้ำ สำหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูทางครุศาสตร์วิศวกรรม
ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร
ผลงาน : โครงการ การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ใช้แผนผังทางความคิดที่มีต่อ
ทักษะการคำนวณทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าในรายวิชาวัสดุ
วิศวกรรม
ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา
ผลงาน : โครงการ การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้แบบดิจิทลั
คอนเทนต์เป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะการสอนครูช่างไฟฟ้า
ผศ.ดร.พรวิไล สุขมาก
ผลงาน : โครงการ การจัดการ
เรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา
ผสมผสานการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ เพื่อเสิมสร้าง
ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร

บทความ
วิจัย

นำเสนอ
ใน
ประเทศ

ทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

50,000.00

✓

✓

ทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

50,000.00

✓

✓

ทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

30,000.00

✓

✓

ทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

30,000.00

✓

✓

ทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

30,000.00

✓

✓
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นำเสนอ
ต่างประเทศ

ที่

ชื่อ-สกุล / ชื่อผลงาน

แหล่งทุน

งบประมาณ

ประเภท
งานวิจยั

6

7

8

ดร.กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
ทุนสนับสนุนการ
50,000.00
ผลงาน : โครงการ การ
วิจัย คณะครุศาสตร์
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
อุตสาหกรรม
เรียนการสอนแบบ MAP
Model ร่วมกับเทคนิคการโค้ช
สำหรับการศึกษาด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า
ดร.กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
ทุนวิจัยเพื่อ
100,000.00
ผลงาน : การศึกษาผลการ
สนับสนุนนักวิจัยรุ่น
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ใหม่ ประจำปี
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
งบประมาณ พ.ศ.
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
2564
สร้างสรรค์ด้านการใช้โปรแกรม
เพื่อการศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ดร.นุชนาฏ ชุ่มชื่น
ทุนวิจยั เพื่อ
100,000.00
ผลงาน : เรื่อง การพัฒนา
สนับสนุนนักวิจัยรุ่น
อิเลิร์นนิ่งแบบปฏิสัมพันธ์โดย
ใหม่ ประจำปี
ใช้สถานการณ์จำลองเพื่อ
งบประมาณ พ.ศ.
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
2564
ของนักศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

บทความ
วิจัย

นำเสนอ
ใน
ประเทศ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

นำเสนอ
ต่างประเทศ

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการทำงานวิจัยและผลิตผลงานที่
ทรงคุณค่าเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการนำไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอน บูรณากับการให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม ปีการศึกษา 2563 บุคลากรสายวิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติรวม 49 เรื่อง (AUN.6.7) จำแนกประเภทการเผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติได้ 7 และ 42 เรื่อง
ตามลำดับ
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ตาราง AUN.6.4 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ประเภทการเผยแพร่
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
5
49
7
42

ปีการศึกษา
2562
2563

รวม
54
49

จำนวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่ต่อบุคลากรสายวิชาการ
1.58
1.40

การประเมินตนเอง
6
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7










รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.6.1
AUN.6.2

AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
AUN.6.2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.6.2-03 ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
AUN.6.2-04 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2563
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AUN.6.3

AUN.6.4
AUN.6.5
AUN.6.6

AUN.6.7

AUN.6.2-02 ประกาศ กบม. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.6.2-04 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2563
AUN.6.3-01 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับ 1-9
AUN.6.3-02 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
AUN.6.4 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
AUN.6.5 การเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
AUN.6.6-02 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
(ฉบับ 1-3)
AUN.6.6-03 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
AUN.6.7 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2563
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
ผลการดำเนินงาน

7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student services) is
carried out to fulfil the needs for education, research and service
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ามีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งบุคลากรทุกคนของภาควิชาจะทำหน้าที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ทุกหลักสูตร โดยทางภาควิชาได้ยึดหลักแผนพัฒนา
บุคลากรของทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (AUN.6.1) ในการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ในแผนฉบับเดียวกับ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของ
บุคลากรโดยยึดหลักตามวิสัยทัศน์ของงานบุคลากรที่ว่า “พัฒนาคน ส่งเสริมคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล”
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำโดยกำหนดตามความคาดหวังด้านสมรรถนะของบุคลากรที่ส่วนงาน
ต้องการ จากนั้นกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กำหนดเป้าประสงค์ ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และ
แปลงกลยุทธ์ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบ ัติการในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ สุดท้ายมีการติดตามประเมินผล
วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนำไปเป็นตัวบ่งชี้ของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดไว้
นอกจากนั้น แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประกอบด้วยอัตรากำลัง ความต้องการในการอบรม/พัฒ นา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคคล เช่นเดียวกับแผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ
ภาควิชาจัดอัตรากำลังที่มี หน้าที่แตกต่างกันเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและ
บุคลากรสายวิชาการ ดังตาราง AUN.7-1 และ AUN.7-2
ตาราง AUN.7-1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
สายงาน
บุคลากรห้องปฏิบัติการ
บุคลากรสายบริหารจัดการ
บุคลากรสายบริการนักศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด
*เกษียณอายุ 1 คน

ปีการศึกษา 2562
ตรี
โท

ปีการศึกษา 2563
ตรี
โท

2
1
3

1*
1
2

1
2
3
6
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1
2
3
5

ตารางAUN.7-2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด

ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

หน้าที่

สถานที่ติดต่อ

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาโท

สำนักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 4
สำนักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 1

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

ปริญญาโท

ดูแลนักศึกษาปริญญาโทและ
เอก งานหลักสูตร งานวิจัย
งานพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์ เบิก
จ่ายเงินโปรเจค ยืม-คืน
อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน
งานวิชาการปริญญาตรี งาน
การเงิน

พนักงานพิเศษ
4 นางสาวกิดากานต์ กลิ่นเมธี

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 2

5 นายชินภัสร์ กานุวงษ์

นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี งานสารบรรณ งานแผน
งานโครงการ กิจการ นศ.
งานฝึกงาน นศ. งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ปริญญาตรี เบิกจ่ายอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
หน่วยอิเล็กทรอนิกส์

2 นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร

3 นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง

ปริญญาโท

สำนักงานภาควิชา
เคาน์เตอร์ 3

ตึก 44 ห้อง 402
สโตร์หน่วย
อิเล็กทรอนิกส์

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
แต่ละครั้งที่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าต้องการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทดแทนบุคลากรเก่าที่
ลาออกหรือเกษีย ณอายุ ซึ่ง จะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและภาระงานที่ต้องการอย่างชัดเจนตาม
หลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด การประกาศรั บสมั ครสามารถพบได้ ท ี ่ เมนู “ข่ าวสมั ครงาน” ของคณะ
www.fte.kmutnb.ac.th และกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ www.hrd.kmutnb.ac.th ซึ่ง จะมีการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือกบุคคลอีกครั้งหนึ่ง สำหรับปีการศึกษา 2563
ภาควิชายังไม่ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุทดแทนเจ้าหน้าที่ที่เกษียณ
เมื่อได้รับบุคลากรใหม่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าภาควิชาจะมีการมอบหมายงานแก่บุคลากรสายสนับสนุนตาม
ภาระงานที่ได้ประกาศรับสมัครและเกลี่ยภาระงานตามความสามารถ โดยหากเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่ประจำอยู่
สโตร์ของแต่ละหน่วย บุคลากรใหม่จะได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องจากหัวหน้าหน่วยอีกครั้งหนึ่ง
➢ ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (AUN.7.2-01)
➢ ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ (AUN.7.2-02)
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในข้อ AUN.7.3 จะมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งและการขึ้นเงิน เดือน
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะถูก
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ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหัวหน้าภาควิชา และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของทาง
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยที่จะให้ผู้มีอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เป็นผู้ลงนามในการงานให้เลื่อนตำแหน่งหรือการขึ้น
เงินเดือน
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ทุกตำแหน่งจะมีการกำหนดเพื่อให้พัฒนา หรือ
ปรับปรุงผู้ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประเมินโดยใช้หลักการและ
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผลการประเมินสมรรถนะ KMUTNB ซึ่งประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้ (K) คุณธรรมและความซื่อสัตย์ (M)
ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จของงาน (U) การทำงานเป็นทีม (T) จิตสำนึกองค์กร (N) และการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (B)
กรณีพนักงานพิเศษใช้ แบบประเมิน ประสิ ทธิภ าพการปฏิบัต ิห น้าที ่ราชการของพนักงานพิเศษ ซึ่งมี
องค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่
1) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรท่านใดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง และทาง
ภาควิชาได้มีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว แต่ผลการประเมินของการปฏิบัติงานยังไม่ดีขึ้น
ทางภาควิชาอาจจะพิจารณาให้ออกจากงานโดยถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของทางคณะกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพ และปริมาณงานรวมไปถึงการรักษาวินัย
และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ (AUN.7.3-01, AUN.7.3-02 และ AUN.7.3-03)
นอกจากนั้น ภาควิชาได้สอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (AUN.9.1)
มีนักศึกษาของหลักสูตรตอบความพึงพอใจ 75 คน โดยส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในแขนงวิชาไฟฟ้ากำลังและควบคุม
77.3% เป็นหลักสูตร 4 ปี (TE) 61.3% อยู่ชั้นปีที่ 3 34.7% ด้านการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวชีวิต ข้อ
3.4 เจ้าหน้าที่ภาควิชาให้คำแนะนำและช่วยเหลือพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.11 ขึ้นไป
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรได้ใช้กระบวนการของคณะที่มีการสำรวจความต้องการใน
การอบรมของสายสนับสนุนว่าต้องการพัฒนาตนเองทางด้านใด รวมถึงการอบรมโครงการใด ๆ ที่หน่ วยงานอื่นส่ง
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เรื่องผ่านทางภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษสามารถเข้า
อบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในภาระหน้าที่ของแต่ละคน รวมทั้งโครงการที่หัวหน้าภาควิชาพิจารณา
เห็นสมควรให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา เพื่อที่บุคลากรจะได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและนำ
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปีการศึกษา 2563 บุคลากรทุกคนของภาควิชาได้ เข้ารับการอบรม โดยแต่ละการอบรมจะเป็นเนื้ อหา
ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องทำอยู่เป็นประจำ เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง
และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (AUN.7-4)
ตาราง AUN.7-4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1 นางศิริรักษ์ สุขสุด

2
3

นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง
นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร

พนักงานพิเศษ
1 นางสาวกิดากานต์ กลิ่นเมธี

2

นายชินภัสร์ กานุวงษ์

หัวข้อเรื่องที่อบรม/ประชุม

วันเวลา / สถานที่อบรม

เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์ AUN QA
Overview (Version 4.0) รุ่น 1
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็น
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็น
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(อบรมออนไลน์)
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี

เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์ AUN QA
Overview (Version 4.0) รุ่น 1
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็น
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็น
ฐาน และงานสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(อบรมออนไลน์)
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี
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วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรม The
Palayana HuaHin จังหวัดเพชรบุรี

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี โดยใช้หลักการ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (AUN.6.6-01) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป โดยปีการศึกษา
2563 ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้แก่ นางศิริรักษ์ สุขสุด

การประเมินตนเอง
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

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










รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.7.1 AUN.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
AUN.7-2 AUN.7.2-01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
AUN.7.2-02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ
AUN.7-3 AUN.7.3-01 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7.3-02 แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.7.3-03 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2563
AUN.7-4 AUN.7.4 สรุปการเข้าอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AUN.7-5 AUN.6.6-01 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
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AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)
ผลการดำเนินงาน

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published,
and up-to-date
หลักสูตรได้การกำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะประกาศรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้กลุ่มงานรับเข้า
ศึกษาของมหาวิทยาลัย ดำเนิน การจัดทำระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่และประชาสัมพันธ์ทางเว็ บ ไซต์
http://www.admission.kmutnb.ac.th/ โดยหลักสูตรได้กำหนดจำนวนนักศึกษาไว้ใน มคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระยะ 6 ปี (AUN.1.2-04)
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้เปิดรับคัดเลือกนักศึกษาในระบบ TCAS ซึ่งมีการคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อ 5 รอบ (TCAS 1-5) ได้แก่
1) TCAS 1: โครงการเรียนดีและประพฤติดี
2) TCAS 2: โครงการสอบตรงข้ อ เขี ย น โครงการคะแนน GAT-PAT โครงการคะแนนสามั ญ 9 วิ ช า
โครงการกระจายโอกาส ปวช.-ปวส.
3) TCAS 3: รับตรงร่วมกับ Admission 1
4) TCAS 4: รับกลางร่วมกับ Admission 2
5) TCAS 5: โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ปวช.-ปวส. และโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ม.6
ประเภทการรับเข้า 2 ประเภทแรกเป็นประเภทที่หลักสูตรได้ดำเนินการมาโดยตลอด คือ การรับนักศึกษา
เรียนดีและประพฤติดี (AUN.8.1-01) และการสอบตรง (AUN.8.1-02) โดยปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาที่
ประกาศรับ สมัครนั กศึ ก ษาเรีย นดี และประพฤติ ดี 60 คน สำหรับการสอบตรงมีจำนวนประกาศรับ 15 คน
(AUN.8.1-03) ขณะที่ป ระเภทการรั บ นั ก ศึก ษาต่ อที่เหลื อเป็ นการสมัค รเข้า ศึ กษาต่ อผ่ านระบบของ ทปอ.
รายละเอียดของโครงการสอบตรง และโครงการเรียนดีประพฤติดีมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการเรียนดีประพฤติดี (TCAS รอบ 1) (AUN.8.1-01) มีเกณฑ์การยื่นสมัคร ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
2. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) นับถึงภาคเรียนที่ 2/2562 ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานับถึงภาคเรียนที่ 2/2562 ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีความประพฤติดี โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง
5. กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 แต่ไม่น้อยกว่า 2.50 และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพไม่ต่ำกว่าในระดับภาค ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการกำหนดวัน เวลา ในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
แต่การสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการด้วยอาจารย์ประจำภาควิชา โดยความรู้ในการสอบข้อเขียนประกอบด้วย
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1. ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2. ความรูพ้ ื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ความถนัดทางวิชาชีพ
โครงการสอบตรง (TCAS รอบ 2) ระบบถูกดำเนินการจัดสอบด้วยข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
วิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
2. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ - เคมี)
3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเทคนิคและภาษาอังกฤษทั่วไป)
4. ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ทฤษฎีไฟฟ้า /
อิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบ) โดยวิชานี้จะเป็นการออกข้อสอบร่วมกันของ 3 ภาควิชาที่มีวิชาสอดคล้อง
กัน ได้แก่ 1) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 3) ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ ของหลักสูตรในระบบการสอบตรงนั้นได้มีการระบุอย่างชัดเจนดัง
ปรากฏใน มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (AUN.1.1-01) และระเบียบการรับสมัครบน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้างต้นซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์หรือ
ผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ
- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือ
- สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรของภาควิชา
ตาราง AUN.8-1 ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตร
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รับจริง

ยืนยันสิทธิ์

8
8

ประกาศ

6

20
12

TCAS 5

ยืนยันสิทธิ์

รับจริง

15
7

ประกาศ

16

20
13

TCAS 4

ยืนยันสิทธิ์

รับจริง

23
20

ประกาศ

50

25
30

TCAS 3

ยืนยันสิทธิ์

รับจริง

39
69

ประกาศ

50
60

TCAS 2

ยืนยันสิทธิ์

รับจริง

ปี
การศึกษ
า
2562
2563

ประกาศ

TCAS 1

8

2

10

9

ตาราง AUN.8-2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
นักศึกษา
ปีการศึกษา

ปี 1

ปี 2

ปี 3

1
2
1
2
1
2
2562
88
80
2563*
89
80 67 67
*สถิติของกองบริการการศึกษา มจพ. ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ปี 4
1
-

ปี 5
2
-

1
-

รวม
2
-

1
88
156

2
80
147

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated.
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 5 รอบ ได้แก่
1) TCAS 1: โครงการเรียนดีและประพฤติดี
2) TCAS 2: โครงการสอบตรงข้อเขียน โครงการคะแนน GAT-PAT โครงการคะแนนสามัญ 9 วิช า
โครงการกระจายโอกาส ปวช.-ปวส.
3) TCAS 3: รับตรงร่วมกับ Admission 1
4) TCAS 4: รับกลางร่วมกับ Admission 2
5) TCAS 5: โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ปวช.-ปวส. และโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ม.6
โครงการเรียนดีและประพฤติดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการเอง โดยนักศึกษาสมัครผ่าน
ระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย และทางคณะจะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะส่งผลคะแนนการสอบข้อเขียนและประวัติของผู้สมัครศึกษาต่อของหลักสูตร พร้อมสรุป
รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ให้ภาควิชารับทราบ และเข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์ด้วยอาจารย์ ประจำหลักสูตร ซึ่ง
ผู้สมัครศึกษาต่อจะได้รับการประเมินผลจากแบบฟอร์มสำหรับการประเมินการสอบสัมภาษณ์ ตามหัวข้อที่ได้ถูก
กำหนดไว้ (AUN.5.1-01) ควบคู่กับแนวทางข้อคำถามของภาควิชา (AUN.5.1-02) หลังจากนั้น กรรมการสอบ
สัมภาษณ์จะเป็นผู้พิจารณาขั้นต้นว่าสมควรให้เข้าศึกษาต่อหรือไม่
เมื่อจบการสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้ทำหน้าที่สอบสัมภาษณ์ได้พูดคุยเกี่ยวกับ
การรับเข้ากับผู้บริหารดังที่กล่าวแล้วใน AUN.5.1 เกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับในแต่ละรอบ ภาควิชาได้รับฟัง
และปรับการรับนักศึกษาโดยเน้นรับจำนวนนักศึกษาในรอบ 1 – 2 ให้มีปริมาณมากขึ้นในปีการศึกษา 2563
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload.
หลักสูตรและภาควิชามีการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน และภาระการเรียนของผู้เรียน
ผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp อีกทั้งมี
การมอบหมายอาจารย์ประจำห้องในแต่ละชั้นปี (AUN.8.3) ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนติดตามผลการเรียน
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และความก้าวหน้าของผู้เรียน และการใช้ชีวิตของนักศึกษาประจำห้องผ่านช่องทาง Line, Facebook, อีเมล หรือ
แม้แต่การนัดประชุม โดยแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจำห้องและนักศึกษาตกลงร่วมกัน
8.4 Academic advice, co- curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability.
หลักสูตรมีการให้คำแนะนำด้านการศึกษาผ่านทางโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่จัดขึ้นโดยคณะใน
แต่ละปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการศึกษา อีกทั้งเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ซึ่งช่วงบ่ายของวันที ่จัด
โครงการมีการแบ่งนักศึกษาตามภาควิชาเพื่อให้แต่ละภาควิชาได้ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของหลักสูตรตัวเอง อีกทั้ง
นักศึกษาสามารถสอบถามเพื่อขอคำแนะนำด้านการศึกษากับอาจารย์ประจำห้อง อาจารย์ประจำวิชา และเจ้าหน้าที่
ภาควิชาได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาดังข้อมูลใน ตาราง AUN.7-2 จะคอยให้คำปรึกษาในที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา อาทิ การถอนวิชาเรียน ลงทะเบียนล่าช้า ฯลฯ อยู่เสมอ
สำหรับกิจกรรมในหลักสูตรที่สำคัญ ได้แก่ การจัดโครงการบริการวิชาการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาเนื่องจากปัญหาของนักศึกษา
แรกเข้าที่มาจากสายอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาในวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาลัย (มคอ.2 หมวดที่
3 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัด ของ
นักศึกษาในข้อ 2.3) ซึ่งผลที่จะได้รับของโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง (AUN.8.4-01)
ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาได้สอบถามระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษาในหลักสูตร
46 คน พบว่าระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว
ชีวิตมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.28 (SD 0.864) ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามี
ค่ามาก รองลงมา คือ ด้านสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีระดับความพึงพอใจมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.03 (SD 0.931)
ขณะที่ด้านด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและด้านด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.89 โดยด้านสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการนักศึกษาในทุกด้านพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.98 (SD 0.949) (AUN.9.1) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาเล็กน้อย
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being.
ภาควิชาได้จัดห้องเรียน และห้องประลองและปฏิบัติการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
ของหลักสูตรโดยคำนึงถึงความสะอาดและความเพียงพอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร ขณะทีห่ ้องน้ำและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้
ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงานทำความสะอาดของแต่ละอาคารดังผลการดำเนินการในข้อ AUN.9 สิ่งอำนวยความ
สะดวกและโครงสร้างพื้นฐานอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาวะจิตใจและการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัยด้วยการร่วมโครงการครูไฟฟ้าสัมพันธ์ (AUN.8.5) ซึ่งมีแผนจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
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ประกอบด้วยกิจกรรมกีฬากระชับมิตร ได้แก่ แบดมินตัน และฟุตซอล และ E-sport ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมี
ตัวแทนของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การระบาดรอบ 3 ของ COVID-19
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จึงส่งผลการจัดกิจกรรมกีฬาต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด แต่ได้จัด E-sport
ขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
➢ โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ “ครูไฟฟ้าสัมพันธ์ 63”

สำหรับ มหาวิทยาลัยได้ให้ ความสำคัญในความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาด้วยการดูแลสุขอนามัยของ
นักศึกษาด้วยการบริการตรวจสุขภาพประจำปีฟรีให้แก่นักศึกษาที่แจ้งความจำนง ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทำ
การรักษาและจ่ายยาเบื้องต้น และมีแพทย์เวรเข้าตรวจในแต่ละวัน ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
สามารถตรวจสอบแพทย์เวรเข้าตรวจได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html และการทำประกัน
อุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต อ่านรายละเอียด
ได้ที่ www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
➢ ศูนย์บริการสุขภาพ มจพ.
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การประเมินตนเอง
8

คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)

8.1

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

8.2
8.3
8.4
8.5

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7







รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.8.1

AUN.8.2

AUN.8.3
AUN.8.4
AUN.8.5

AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร
5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.8.1-01 โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี
AUN.8.1-02 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2563
AUN.8.1-03 สถิติการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร
5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN 5.1-01 คู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักราช
2563 (ฉบับสมบูรณ์)
AUN 5.1-02 แนวทางคำถามสอบสัมภาษณ์สำหรับกรรมการสอบสัมภาษณ์
AUN.8.1-01 โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี
AUN.8.1-02 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2563
AUN.8.3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2563
AUN.8.5 โครงการครูไฟฟ้าสัมพันธ์ 2563
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AUN.9สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
ผลการดำเนินงาน

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

ภาควิชาได้จัดห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและ
การทำวิจัยได้แก่ โปรเจคเตอร์ ลำโพงและไมโครโฟนไว้เรียบร้อยแล้วรายละเอียดห้องต่าง ๆ ดังนี้
อาคาร 52 มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการ และห้องสำหรับนักศึกษาทำโครงงานรวม 11 ห้องดังนี้
ห้องเรียน
- ชั้น 4 ห้อง 417
- ชั้น 5 ห้อง 501, 502, 503, 508
ห้องประลองและปฏิบัติการ และห้องสำหรับนักศึกษาทำโครงงาน
- ชั้น 4 ห้อง 401-402 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง407 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
ห้อง 408 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ และห้องทำโครงงาน
ห้อง 416 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ และห้องทำโครงงาน
- ชั้น 5 ห้อง 507 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2563 มีการปรับการจัดวางโต๊ะเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 507 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์
ได้มาจากเงินบริจาคของศิษย์เก่า (เริ่มใช้งานปีการศึกษา 2562)
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อาคาร 44 มีห้องเรียน ห้องประลองและปฏิบัติการและห้องสำหรับนักศึกษาทำโครงงานรวม 16 ห้อง
ดังนี้
- ชั้น 4 ห้อง 402 ห้องสโตร์หน่วยอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง 403 ห้อง Electrical Measurement Laboratory
ห้อง 404 ห้อง Feedback Control System Engineering Laboratory
ห้องปฏิบัติการ 403 และ 404 ได้รับการปรับปรุงใหม่ แล้วเริ่มใช้เพื่อการเรียนการสอนหรือการอบรม
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นต้นมา

- ชั้น 5 ห้อง 501 ห้องทำโครงงาน
ห้อง Automation
ห้องฝึกปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าซึง่ โถงใหญ่บริเวณชั้น 5 อยู่ตดิ ห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ากำลัง
ห้อง 504 ห้อง CNC
ห้อง 505 ห้อง PCB
ห้อง 506 ห้องปฏิบัติการสำหรับทดลองควบคุม PLC
ห้อง 503, 507, 508 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ห้อง 509 ห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ากำลัง
- ชั้น 6 ห้อง 601 ห้องโครงงาน
ห้อง 603 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ห้อง 609 ห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ากำลัง
ห้อง 611 Electrical Machine Laboratory
อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่ต้องการใช้ห้องต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อทำงานส่งอาจารย์ ที่ไม่ใช่คาบเรียนที่เกี่ยวข้อง
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น และ/หรืออาจารย์ประจำชั้นได้ อีกทั้งนักศึกษาสามารถเขียนใบยืมโปรเจคเตอร์
ลำโพงและไมโครโฟนได้ที่ภาควิชาในกรณี ที่ต้องการนำไปใช้นอกสถานที่ ณ ห้องสำนักงานภาควิชา ชั้น 5 ตึก 52
เคาน์เตอร์ 1 ขณะที่นักศึกษาต้องการยืมคีย์การ์ดห้องเรียน สามารถนำบัตรนักศึกษามาแลกคีย์การ์ดได้ที่เคาน์เตอร์ 2
ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาได้สอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับห้องเรียน ห้องโปรเจค และสิ่งสนับสนุน ดังนี้
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- ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยของห้องเรียน และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษา
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.80 (SD 0.749)
- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.73 (SD
0.924)
- ความเหมาะสม และเพียงพอของระบบอินเตอร์เน็ตนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ที่
ค่าเฉลี่ย 3.39 (SD 1.125)
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางที่นักศึกษาของหลักสูตรสามารถไปค้นคว้าหนังสือ ตำรา และวารสาร ซึ่ง
หอสมุดกลางมีการสั่งซื้อหนังสือใหม่ ๆ เข้าทุกปีตามคำขอของนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนอกจากนั้น
นักศึกษาสามารถใช้งานห้องโสตทัศนูปกรณ์ และใช้งานห้องรวมเพื่อการติวหรือทำงานเป็นกลุ่ม ด้วยการจองห้อง
ออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th เวลาเปิดทำการของหอสมุดกลาง
ได้แก่
- ภาคการศึกษาปกติวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
- ภาคฤดูร้อนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
นอกจากนั้น เว็บไซต์ของหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งค้นคว้าให้นักศึกษาสืบค้นและดาวน์โหลด
เอกสารต่าง ๆ ได้จาก เมนู Online Database ฐานข้อมูล อาทิเช่น Elsevier e-Books Collection, ACM Digital
Library, IEEE/IEE, ScienceDirect เป็นต้น และเมนู สืบค้นฐานข้อมูล เอกสารฉบับเต็ม TDC ซึ่งจะเข้าเว็บไซต์
http://www.thailis.or.th/tdc/ เพื่อสืบค้น เอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ปีการศึกษา 2563 สำหรับความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในหัวข้อที่สอบถาม
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าข้อมูลพบว่า
- ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัยคณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.73 (SD
0.924)
- ความเพียงพอ ทันสมัยของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งข้อมูลค้นคว้าของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ทีส่ ามารถสนับสนุนการเรียนและการวิจัยได้ความเหมาะสม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.98 (SD 0.924)
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
อาคาร 52 มีห้องประลองและปฏิบัติการ และห้องสำหรับนักศึกษาทำโครงงานรวม 6 ห้องดังนี้
- ชั้น 4 ห้อง 401-402 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง 407 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
ห้อง 408 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ และห้องทำโครงงาน
ห้อง 416 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ และห้องทำโครงงาน
- ชั้น 5 ห้อง 507 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร 44 มีห้องประลองและปฏิบัติการและห้องสำหรับนักศึกษาทำโครงงานรวม 14 ห้อง ดังนี้
- ชั้น 4 ห้อง 403 ห้อง Electrical Measurement Laboratory
ห้อง 404 ห้อง Feedback Control System Engineering Laboratory
- ชั้น 5 ห้อง 501 ห้องทำโครงงาน
ห้อง Automation
ห้องฝึกปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าซึง่ โถงใหญ่บริเวณชั้น 5 อยู่ตดิ ห้องสโตร์หน่วยไฟฟ้ากำลัง
ห้อง 504 ห้อง CNC
ห้อง 505 ห้อง PCB
ห้อง 506 ห้องปฏิบัติการสำหรับทดลองควบคุม PLC
ห้อง 503, 507, 508 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
- ชั้น 6 ห้อง 601 ห้องโครงงาน
ห้อง 603 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ห้อง 611 Electrical Machine Laboratory
ปีการการศึกษา 2563 ห้องปฏิบัติการ 44-602 มีการปรับการจัดวางโต๊ะประลองและปฏิบัติการใหม่
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ปีการศึกษา 2563 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในหัวข้อที่สอบถาม
เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ความเพียงพอและทันสมัยของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนและการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.96 (SD
0.788)
โดยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติการของภาควิชามีความพร้อม
ต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชาชีพตามยื่นแสดงต่อ สภาวิศวกร (I2-01) สำหรับตัวอย่างรายการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติการ แสดงดังตาราง 9-1
ตาราง 9-1 ตัวอย่างเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ที่มีในห้องประลองและปฏิบัติการ
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายการ
เครื่องรีดฟิล์ม GMP รุ่น PHOTONEX@235DIGITAL
เครื่องแกะสลัก Robotech รุ่น RCN 6090 พร้อมตัวควบคุม
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น CD 800A
R-DECADE EXTECH INSTRUMENTS - 380400
เครื่อง INVERTER ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น 6SE6440-2UD17-5AA1
SIEMENS INVERTER MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480V
เครื่องกัดลายวงจรพิมพ์ (ROTARY JET PROCESSOR)
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบอนาล็อก รุ่น GPR-303
เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า ยี่ห้อ MCP รุ่น SG1003
เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบ 2 ช่อง ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022
เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ยี่ห้อ MCP รุ่น M10-TP3005H
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง #APS1
กล่องค่าความจุแบบปรับค่าได้ ยี่ห้อ EXTECHรุ่น 380405
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS1052E
ดิจิตอลออสซิลโลสโคปความถี่100MHz ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DS2102A
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022
ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรพร้อมซอฟต์แวร์ รุ่น780379-02
ชุดทดลองการวัดและออกแบบวงจรรุ่น780381-02
บอร์ดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น779378-01
บอร์ดทดลองพลังงานทดแทน รุ่น781360-01
บอร์ดทอลองเรื่องตัวตรวจจับรุ่น781032-01
เครื่องสแกนสามมิติ
เครื่องพิมพ์สามมิติ รายละเอียด : รุ่น FF Creator Pro
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จำนวน
1
1
10
8
1
1
2
10
32
10
4
10
15
34
25
25
1
1
1
1
1
1
1

ปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงเวลาของงบประมาณ 2563 และ 2564 โดยภาควิชาได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์/
รับโอนครุภัณฑ์ (AUN.9.3) ดังนี้
1) งบประมาณ 2563 เงินงบประมาณแผ่นดิน 6 รายการ เงินรายได้จัดสรร 4 รายการ เงินวิจัย
ภายนอก 1 รายการ ซึ่งภาควิชาได้รับโอนเมื่อปิดโครงการ และเงินบริจาคจากบุคคลภายนอก 2
รายการ
2) งบประมาณ 2564 เงินงบประมาณแผ่นดิน 4 รายการ เงินรายได้จัดสรร 4 รายการ เงินวิจัย
ภายนอก (กำลังดำเนินการ) ซึ่งภาควิชาจะได้รับโอนเมื่อปิดโครงการ ครุภัณฑ์โอนจากหน่วยงาน
ภายใน 6 รายการ
ขณะที่หมวดวัสดุ จ ะแบ่งเป็น วัสดุฝึกสำหรับการเรียนการสอน โดยใช้เงินรายได้จัดสรรให้หน่ว ยงาน
(ภาควิชา) หน่วยละ 300,000 บาท ซึ่งภาควิชาได้แบ่งให้หน่วยต่าง ๆ (หน่วยไฟฟ้ากำลัง หน่วยอิเล็กทรอนิกส์
และหน่วยการศึกษา) ของภาควิชา หน่วยละ 100,000 บาท (AUN.9.3)
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือและอุปกรณ์ ต่าง ๆ นักศึกษาสามารถเซ็นยืมเพื่อใช้เรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องทำเรื่องคืนหลังหมดคาบเรียนในแต่ละวัน สำหรับคนที่ทำโครงงานสามารถมาเซ็นยืมออกจากสโตร์ได้เช่นกัน
โดยการยืม-คืนดังกล่าวจะถูกตรวจสอบอีกครั้งในกรณีที่นักศึกษามาทำเรื่องลาออกไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือไม่
หากมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดสูญหาย นักศึกษาที่เซ็นยืมต้องรับผิดชอบก่อนถึงจะมีการเซ็นเอกสารให้
ขณะทีว่ ัสดุฝึกจะมีการจัดสรรให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอน
ในวิชาที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษาในการเรียน เช่น ทองแดง
สำหรับงานพันมอเตอร์/พันหม้อแปลง ตะกั่วบัดกรี และ แผ่น PCB อเนกประสงค์ เป็นต้น โดยผู้สอนและเจ้าหน้าที่
ดูแลห้องสโตร์จะมีการคำนวณคงเหลือกับจำนวนนักศึกษา โดยมีทั้งการสั่งซื้อล่วงหน้าและ/หรือระหว่างภาคเรียน
เพื่อให้วัสดุฝึกเพียงพอ
9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
ภาควิชาได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกชั้น ทั้ง 2 อาคารที่มีการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของภาควิชาผ่าน Wireless network connection ชื่อ TE-Wifi, TE-Staff ด้วยการ
ติ ด ตั ้ ง Wireless Access Point เพิ ่ ม เติ ม 14 จุ ด ขณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ พ ั ฒ นาความสามารถในการเข้ า ถึ ง
อินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทุกส่วนของมหาวิทยาลัยผ่าน Wireless network connection ที่ติดตั้งโดย AIS
ชื่อ @KMUTNB-WIFI by AIS นอกจากนั้น ที่ตึก 44 และ 52 ได้มีการติดตั้ง Router เพิ่มเติมจาก TRUE ตั้งแต่
ช่วงปีการศึกษา 2561 ซึ่งบุคลากรท่านใดมีรหัสอินเทอร์เน็ตไร้สายของ AIS และ TRUE ก็สามารถ Login ได้
เช่นกัน โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ตั้งแต่เข้าศึกษา
นอกจากนี้ หลักสูตรมีเว็บไซต์ e-learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ http://te.kmutnb.ac.th/wbi/
และ http://te.bopp.go.th/edu/
ปีการศึกษา 2563 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ พบว่า ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมมี
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ค่าสูงสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับ ความเหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัย ที่คณะ/มหาวิทยาลัย/ภาควิชาให้บริการที่ค่าเฉลี่ย 3.65 และ 3.73
ตามลำดับ สำหรับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.39
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
คณะและภาควิช าได้มีการปรับ ปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาได้เริ่มต้นใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ตึก 52 ซึ่งได้นำเงินบริจาคของ
ศิษย์เก่ามาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมของห้องให้ ทันสมัยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ขณะที่ห้อง 506 ตึก 44 มีการปรับสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดิมให้กลายเป็น
ห้องปฏิบัติการเพื่อทดลอง PLC ด้วยการจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
ส่วนตัวที่โปรแกรมแล้วมาทดสอบกับของจริงได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมในห้องนี้ค่อนข้างล้าสมัย
และชำรุดจึงได้แทงจำหน่ายในปีงบประมาณ 2563
สำหรับสุขอนามัยของนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีฟรีให้แก่นักศึกษาที่ แจ้ง
ความจำนง ตลอดจนมีห้องพยาบาลเพื่อทำการรักษาและจ่ายยาเบื้องต้น ตลอดจนมีแพทย์เวรเข้าตรวจในแต่ละวัน
ซึง่ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัย
ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งนักศึกษา
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.healthcenter.kmutnb.in.th/Insurance.aspx
ห้องน้ำและบริเวณที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละอาคารได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะด้วยพนักงานทำความ
สะอาดที่คณะได้ว่าจ้างไว้และประจำอยู่ในแต่ละอาคาร ส่วนระบบมาตรฐานความปลอดภัยของตึก 44 ประกอบด้วย
กล้องวงจรปิด บันไดฉุกเฉิน ขอบกันลื่นของบันได ระบบแจ้งไฟไหม้ สายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด (Fire hose
rack) ระบบสปริงเกอร์ ถังดับเพลิง และปุ่มฉุกเฉิน/สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติประจำโต๊ะทดลองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
ขณะที่ตึก 52 ประกอบด้วยตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด กล้องวงจรปิด ระบบคีย์การ์ดที่ห้องเรียนสำหรับ
ควบคุมประตูเข้า-ออกและระบบไฟฟ้าในห้อง อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีความต้องการพิเศษหรือขนวัตถุ
ขนาดใหญ่ คณะจึงได้ออกแบบให้มีทางลาดบริเวณทางขึ้นด้านหน้าตึก 44 และทางขึ้นด้านข้างของตึก 52 บริเวณ
ศาลยีราฟ
ปีการศึกษา 2563 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา (AUN.9.1) ในสิ่งอำนวยความ
สะดวกอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมที่ค่าเฉลี่ย 4.03 (SD
0.931) โดยระบบสาธารณูปโภคของคณะ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า ห้องน้า การกาจัดขยะ การทาความสะอาด ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ลิฟต์ และทางลาดเอียงมีค่าเฉลี่ย 4.02 (SD 0.954)
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การประเมินตนเอง
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

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

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

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

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

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

for people with special needs are defined and implemented

Overall

รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.9.1,
AUN.9.2
AUN.9.3

AUN.9.4

AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2563
I2-01 การขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2563
AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2563
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AUN.10 การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
ผลการดำเนินงาน

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้รับ ข้อมูลความต้องการ ตลอดจนข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่าที่ต้องการให้
สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถขอใบประกอบวิชาครูของครุสภาได้ หรือ ขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรจากสภา
วิศวกรได้ (AUN.10.1-01, AUN.10.1-02) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมาตลอดทั้งผ่านแบบประเมินอย่างเป็น
ทางการที่ตอบกลับ ช่ว งรับ ปริญญา ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า และกรุ๊ปไลน์ศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรดั่งเดิมของภาควิชาเป็นแนวทางใน
การสร้างหลักสูตรใหม่นี้ขึ้นมา อีกทั้งการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่กฎหมายกำหนดโดย
คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญาของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดในมาตรา 9(7) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 โดยออกเป็นประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14
มีนาคม 2557 แทนฉบับเดิม ซึ่งออกตั้งแต่ พ.ศ.2549 โดยประกาศฉบับใหม่ให้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพ
รวมทั้งสาระความรู้ และสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู และการเปลี่ยนแปลงของระเบียบทำให้รายวิชาไม่สามารถเทียบ
โอนสาระความรู้ได้ จึงส่งผลให้บ ัณฑิต ที่ส ำเร็จการศึก ษาในหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณ ฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ ภาควิชาจึงได้จัดทำหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะ 1 ใบปริญญา 2 ใบประกอบวิชาชีพขึ้น
 ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (AUN.10.1-01)

ห น้ า | 66

 ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (AUN.10.1-02)

เพื่อให้บัณฑิตสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ รายวิชาในหลักสูตรจึงได้รับการออกแบบให้สามารถ
นำไปเทียบโอนความรู้ 9 สาระที่ครุสภากำหนด เพื่อให้หลักสูตรสะท้อนการเป็น “ครูช่างไฟฟ้า” ตามอัตลักษณ์
ของภาควิชาและสอดคล้องกับคณะที่ต้องการผลิตครูช่าง จึงส่งผลให้หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตที่เป็นครูที่
สามารถถ่ายทอดและเข้าใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการได้ อีกทั้ง
หลักสูตรต้องการให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ รายวิชาในหลักสูตรจึง
ได้รับการออกแบบตามวิชาบังคับพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้า ตามที่สภาวิศวกรกำหนด
อย่างไรก็ตาม ก่อนหลักสูตรนี้จะเกิดขึ้น อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มหนึ่งได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นว่าควรจะเปิดเป็นหลักสูตรใหม่ 5 ปี หรือจะปรับปรุงตัวหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งประเด็นมีทั้งเรื่องชื่อเรียกคุณวุฒิ และ 1 ปริญญา 2 ใบ
ประกอบวิชาชีพ โดยการปรึกษาหารือ กึ่งทางการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เนื่องจากความคิดเห็นของ
อาจารย์ประจำที่มีความหลากหลายจากวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์ โดยการปรึกษาหารือกึ่งทางการนี้ คือ มี
การนัดประชุมกันแต่ไม่ได้มีวาระประชุม/การจดรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ รวมถึงเป็นหัวข้อย่อยในการ
สัมมนาภาควิชา ก่อนที่สุดท้ายจะมีข้อสรุปร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรใหม่นี้ ขึ้น ดังนั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนกลายเป็นบัณฑิตที่มีศาสตร์ทางด้านครูและวิศวกรรมไฟฟ้าในคน ๆ เดียวกันจึงถูก
กำหนดขึ้น ขณะเดียวกันภาควิชาต้องศึกษาข้อมูลวิชาบังคับที่จำเป็นต้องใช้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา
ซึ่งอาจารย์ประจำภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุม ความรู้ และทักษะที่บัณฑิต
ควรได้รับ อีกทั้งร่วมกันกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่รายวิชาด้วยอาจารย์ในหน่วย (ภาควิชามี 3 หน่วย ได้แก่
หน่วยการศึกษา หน่วยไฟฟ้ากำลังและควบคุม และหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร) ที่มีความรู้และทักษะในวิชาที่
เกี่ยวข้อง
โดยตัวแทนวิพากษ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) (AUN.10.1-03) ได้แก่
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1) คุณรัชนี ยุตรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ
2) นาวาอากาศเอก ดร. วีระชัย เชาว์กำเนิด อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
3) นายยุทธยง อรัณยกานนท์
ผู้จัดการบริษัท อรัญ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ขั ้ น ตอนและกระบวนการออกแบบหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2558 ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดังกล่าวในข้อ AUN 10.1 มาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการกำหนดสมรรถนะที่ต้องการ ทักษะความรู้ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของหลักสูตรเป็น
บัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติตามที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งความต้องการสร้างบัณฑิตให้ ได้ใบประกอบ
วิชาชีพครู และใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หลังจากนั้น จึงจัดทำฉบับร่างหลักสูตรใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกพิจารณา จากนั้นนำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร สภาวิชาการมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามลำดับ
เมื่อหลักสูตรได้รับอนุมัติและมีการดำเนินการแล้ว ภาควิชาจะมีการกำกับการดำเนินงานของหลักสูตรให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตาม มคอ. 2 หมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (AUN.1.1-01) และ OBE 7
หมวดที่ 6 ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (AUN.10.3) ให้ผู้เรียนประเมินการ
สอนแต่ละรายวิชาดังปรากฎในรายงาน OBE 7 และสรุปผลภาพรวมของการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่ปรากฎใน
ระบบของมหาวิทยาลัย (AUN.10.6-01) โดยปีการศึกษา 2566 จะเป็นปีแรกที่มีผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อถึงเวลานั้น
หลักสูตรจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่เป็นศิษย์เก่าและนายจ้าง ดังนั้น ข้อมูลจากทุกภาคส่วนก็จะเป็นตัวช่วย
สะท้อนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรว่าควรเป็นไปในทิศทางไหน อย่างไร อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลักสูตรมีการกำหนดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ ใน
เอกสารหลักสูตร มคอ.2 (AUN.1.1-01) ผู้สอนจะมีการระบุวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในเอกสาร OBE 3 (AUN.2.2) และหลักจากสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมและการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ใ นเอกสาร OBE 5 (AUN.5.4) หลั ง จากนั ้ น หลั ก สู ต รจะมี ก ารจั ด ทำเอกสาร OBE 7
(AUN.10.3) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา โดยมีการทวนสอบและการประเมิน
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ในหมวดที่ 7 ข้อ 1 การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่
รายงาน ในหมวดที่ 7 ข้อ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน ในหมวดที่ 8 ข้อ 1 ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ
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เสนอแนะ ในหมวดที่ 8 ข้อ 2 การนำไปดำเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดที่ 9 ข้อ 1
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา ในหมวดที่ 9 ข้อ 2 ข้อเสนอในการ
พัฒนาหลักสูตร และในหมวดที่ 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปีการศึกษาถัดไป ซึ่งผลที่ได้จะนำไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงในการจัดการศึกษาในปีต่อไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
ปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่ 2 ของหลักสูตร ดังนั้น การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึง
เป็นลักษณะสอดแทรก/ยกตัวอย่าง ซึ่งสามารถพบได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่
1) สอดแทรกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ สิ่ง
ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์การสอน จากวิชา Teaching Profession ในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
2) ยกตัวอย่างหรือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับนักศึกษา และได้ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือ
พื ้ น ฐานสำหรั บ การวิ จ ั ย ด้ ว ยการทดลองในห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร จากวิ ช า Electrical Instrumentation and
Measurement ทั้งรายวิชาทฤษฎีภาคเรียนที่ 1 และปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2
10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของนักศึกษาและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม (AUN.9.1) พบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจในด้านด้านการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวชีวิตมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.28 (SD 0.864) ขณะที่ระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ค่าเฉลี่ย 3.77 (SD 0.938) สำหรับความพึง
พอใจต่อการให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมทุกด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.91 (SD 0.994)
10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
ภาควิชารับฟังผลการป้อนกลับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ได้แก่
− นักศึกษาปัจจุบัน : จากการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการสิ่งสนับสนุนและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (AUN.9.1) การประเมินการจัดการเรียนและกระบวนการสอนในแต่ละ
รายวิชา (AUN.10.6) และความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร (AUN.9.1)
− ศิษย์เก่า : การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต (AUN.10.1-01, AUN.10.102) ซึ่งเป็นข้อมูลป้อนกลับสำคัญที่ทำให้เกิดการเปิดหลักสูตรใหม่ที่รองรับ 2 ใบประกอบวิชาชีพ และ
การรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในกรุ๊ปไลน์ศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
− คณาจารย์ : จากการสัมมนาภาควิชาฯ การประชุมภาควิชา
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 ภาพจาการสัมมนาของภาควิชา

การประเมินตนเอง
10

การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)

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

ห น้ า | 70

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7









รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.10.1 AUN.10.1-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา 2560
AUN.10.1-02 รายงานการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
AUN.10.1-03 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.10.2 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร
5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.10.6 ผลการประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563
AUN.10.3 AUN.1.1-01 มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร
5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
AUN.2.2 OBE 3
AUN.5.4 OBE 5
AUN.10.5 AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2563
AUN.10.6 AUN.9.1 สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2563
AUN.10.1-01 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา 2560
AUN.10.1-02 รายงานการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต ปการศึกษา 2561
AUN.10.6 ผลการประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563
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AUN.11 ผลผลิต (Output)
ผลการดำเนินงาน

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรมีการจัดทำ OBE 7 (AUN.10.3) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ซึ่งมีการติดตามอัตรา
การสอบผ่านและการลาออกกลางคัน ในหมวดที่ 2 ข้อ 4 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี ข้อ 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษาและข้อ 6 ปัจจัย/
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา นักศึกษาที่ลาออกในชั้นปีที่ 1 พบว่า ต้องการสอบเข้า
ปริญญาตรีใหม่ในสาขาวิชาอื่น ๆ ในต่างมหาวิทยาลัย
ตาราง AUN.11-1 การสำเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร (TEE)
จำนวนนักศึกษาทีจ่ บ
ภายในระยะเวลา
ปีการศึกษา
< 5 ปี
5 ปี
> 5 ปี
2562
88
2563*
89
*สถิติของกองบริการการศึกษา มจพ. ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวน
รับในรุ่น

ปี 1
8
9

จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพ
ลาออก หรือตกออก ในชั้นปีที่
ปี 2
ปี 3
ปี 4
13

ปี 5
-

ตาราง AUN.11-2 นักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (TEE)
ชั้นปี

นักศึกษาหลักสูตรปกติ
จำนวนนักศึกษาทีส่ อบผ่านแต่ละปีการศึกษา (จำนวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนภาคเรียนที่ 1)
2562
2563*
2564
2565
2566
จำนวน %
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน
%
80 (88) 90.9 80 (89) 89.9
67 (67) 100

1
2
3
4
5
*สถิติของกองบริการการศึกษา มจพ. ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
ปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษา จึงยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
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11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
ปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่ 2 ของการเปิดรับนักศึกษา จึงยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
ปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่ 2 ของการเปิดรับนักศึกษา นักศึกษายังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาได้สอบถามนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการ
จัดการหลักสูตร (AUN.9.1) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรจากผู้ตอบแบบสอบถาม 46 คน
พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.83 SD 1.081) โดยความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณวุฒิที่ท่านจะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.41 (SD 0.686)
ขณะที่ความพึงพอใจต่ อความเหมาะสมของการจัดตารางสอบกลางภาค และปลายภาคในแต่ละภาคการศึกษามี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.61 (SD 1.220
การประเมินตนเอง
11

ผลผลิต (Output)

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

คะแนน
1 2 3 4 5 6 7





รายการเอกสารหลักฐาน
AUN.11.5

AUN.9.1 สรุปผลความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของนักศึกษา และระดับความพึง
พอใจต่อการจัดการหลักสูตรในภาพรวม ปีการศึกษา 2563
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