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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 
2562  ในวันอาทิตย์ที่  3 พฤศจิกายน  2562  ณ วัดป่าอัมพวัน  ต.หนองรี  อ.เมือง  จ.ชลบุรี (สาขาที่ 42 ของ
วัดหนองป่าพง) เพ่ือน าปัจจัยร่วมบริจาคสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์อนุสรณ์สถานพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา 
สุภัทโท) และสถานปฎิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนภายในวัดที่ทรุดโทรมและร่วมก่อสร้างที่พักสงฆ์สาระจิตต
ธรรมสถาน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป 

มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและท าบุญได้ที่ 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มจพ. โทร. 1601-1604 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ โทร. 1166, 2091  

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธาน 
ร่วมหารือและรับฟังการด าเนินงานการใช้แนวทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ Accreditation Board 
for Engineering and Technology (ABET)  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. โดยมี รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รศ.ดร.สุเมธ อ่ าชิต 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  รศ.ดร. อุดมเกียรติ  นนทแก้ว  คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  และผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 328 
ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 81) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ริเริ่มและด าเนินโครงการส่งเสริมให้หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Accreditation 
Board for Engineering and Technology (ABET) สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  (Outcomes Based Education : OBE)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในปัจจุบันมี
สถาบันอุดมศึกษาน าร่องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว  ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงให้

มจพ. จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2562 ณ วัดป่าอัมพวัน   

 

 

 

หลักสูตรวิศวะ มจพ.  เดินหน้าใช้แนวทางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ ABET มาพัฒนายกระดับ 
คุณภาพบัณฑิต ด้วยการด าเนินการเรียนการสอนวิศวะตามมาตรคุณภาพฐานสากล 

 

 



สถาบันอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมในการใช้แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ABET  และจัดท าแผนใน
การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สอดรับกับแนวทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ ABET 
 ส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะกรรมการนโยบายและแผน  มีมติ
เห็นชอบให้หลักสูตรที่มีความพร้อม และประสงค์จะใช้ระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติระบบอ่ืนที่มีความเหมาะสมกับศาสตร์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร นอกเหนือจาก
ระบบ AUN-QA ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังกล่าว   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอบรับการยกระดับคุณภาพการจัดการคุณภาพหลักสูตรดังกล่าว โดยคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบให้น า
แนวทางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ The Engineering Accreditation Commission (EAC) of ABET 
มาจัดการหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตร  เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning Outcomes) ตามที่  ABET ก าหนด นอกจากนี้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินการขอรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ ABET  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 
รายละเอียดดังนี้ 

การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก  
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก 
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 

2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเกณฑ์และกระบวนการเพ่ือขอรับ 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET) 

3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 

4. โครงการบรรยาย เรื่องประสบการณ์การด าเนินงานเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก 
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 

5.  โครงการอบรมชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง ABET 

 
 
 

1. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดอบรม 
หลักสูตร “การค้นหาตัวตนเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” รุ่นที่ 1 วันท่ี 5 ตุลาคม 
2562 รุ่นที่ 2 วันท่ี 19 ตุลาคม 2562 รุ่นที่ 3 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 
และรุ่นที่ 5 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 
โทรศัพท์ 038-627-000 ต่อ 5601 มือถือ 081-611-6445 

2. สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ส านักงานเกอเธ่ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ 
สิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ. เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น A1-1/A1-2/A1-3/A1-4 ตั้งแต่
วันที่ 8 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามได้ที่ ส านักงานเกอเธ่  
ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) 
มจพ. โทร. 086-7982049 

  รอบร้ัว มจพ. 
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