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คํานํา 
 
 
 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สําหรับปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพ CUPT (The Council of the University Presidents of 
Thailand Quality Assurance) ในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ ASEAN University Network-Quality 
Assurance (AUN QA) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 
กรกฎาคม 2559  

รายงานฉบับน้ีแสดงผลการประเมินตนเองตามแบบ AUN-QA ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ได้และการประเมิน
ตาม AUN-QA 11 ตัวบ่งช้ี ทางหลักสูตรฯ เห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือผลิตบัณฑิตตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป 

 

 

 

วรรณรัช สันติอมรทัต 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต) 

ประธานหลักสูตรฯ 

    วันที่ 23 กันยายน 2559 
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14. บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 

1. ข้อมูลทั่วไป  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดําเนินการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2558  เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กําหนดไว้ ทุกปี      แต่สําหรับปีการศึกษา 
2558  เป็นครั้งแรกที่หลักสูตรฯ เข้ารับการประเมินตามตามเกณฑ์AUN – QA (ASEAN University 
Network-Quality Assurance)  ซึ่งแบ่งการดําเนินงาได้ 2 ส่วนคือ 
- ส่วนที่ 1 การกํากับมาตรฐาน   พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558  
- ส่วนที่ 2 การดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี  

 
2. แผนการดําเนนิงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรฯ โดยจัดให้มีการรปรับปรุงทุก 5 ปี ตามเกณฑ์ TQF การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ จําเป็นจะต้องอยู่บนรากฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคง เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ ในสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน  ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเช่ือมต่อเข้ากับระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา กอปรกับราคาฮาร์ดแวร์ที่ตํ่าลง ในขณะที่ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์มีมากขึ้น ทําให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ที่ต้องมีพลวัตในการบริหารจัดการสูง  
จากผลการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ฉุดรั้งอันดับของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ประเทศที่สําคัญคือ ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ที่ทรัพยากรมนุษย์เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุด ดังน้ันในแผนแม่บทดังกล่าวจึงมีพันธกิจลําดับแรกคือ 
การพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ เพ่ือเข้าสู่การเป็น ICT Professionals and 
“Information-Literate” People กล่าวโดยสรุปคือ ประเทศไทยยังคงขาดแคลนกําลังคนที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและส่ือสาร ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือตอบสนองทิศทาง
และนโยบายของประเทศดังกล่าวการพัฒนากําลังคนในระดับอุดมศึกษา จะต้องเน้นการสร้างบุคลากรทักษะ
สูง (highly skilled professionals) และเน้นความสามารถในการใช้งานอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ และเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยผ่านการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชาหลัก ดังน้ีคือ 

- วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) 
- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design) 
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 
- ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (Computer Control Systems and Intelligent 

Systems) 
2.1 ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานปีที่ผ่านมา 
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ดังที่กล่าวในข้างต้น แม้ว่าหลักสูตรฯ จะมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ ทุกปี  แต่ปี 2558 น้ีเป็นปี
แรก ที่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ AUN-QA จึงยังไม่มีรายงานความก้าวหน้าตามการประเมิน AUN-QA แต่
ได้นําข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา นํามาปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตรฯ 
เช่น กระบวนการเรียนการสอนควรเน้นรูปแบบการปฏิบัติการให้มากขึ้น เช่น หลักสูตรมีการติดตามกํากับการ
เปิดรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการเรียน, พิจารณาการเปิดรายวิชาเลือกควรมีความสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้เรียน , การเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกมาให้ความรู้และกระตุ้นการเรียนของนักศึกษา, การ
พิจารณาสถานที่ฝกงานที่ฝึกงานตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจ เป็นต้น 

2.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร (จากผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
การพัฒนาหลักสูตรฯในปัจจุบันถูกบีบด้วยข้อจํากัดหลากหลายด้านจากทางสภาวิชาการฯในระดับ

มหาวิทยาลัย ทําให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน หรือรายวิชาของการ
เรียนการสอนได้ตามหลักการของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ข้อจํากัดในเรื่องของ
รายวิชาพ้ืนฐานทั่วไปหรือ General Education ที่ถูกบังคับเฉพาะรายวิชาที่มีจํากัด ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เรียนและรู้ในระดับที่สูงกว่าปกติ หรือไม่มีการส่งเสริมทักษะในเร่ืองของการ
คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หรือการเสริมสร้างแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Entrepreneur หรือ Startup) เน่ืองจากศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
ข้อจํากัดของกฎเกณฑ์ที่วางไว้จึงเป็นอุปสรรคของการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างมาก 

ประกอบกับข้อจํากัดในเร่ืองของงบประมาณที่จะสนับสนุนก็มีจํากัด และสถานะภาพทางการเงินของ
คณะฯ ทําให้ถึงแม้หลักสูตรจะสามารถสร้างรายได้จํานวนมาก แต่ก็ไม่สามารถใช้เงินรายได้ของหลักสูตรในการ
พัฒนาอุปกรณ์ หรือใช้เงินมาสร้างนวัตกรรมสําหรับพัฒนาหลักสูตรฯ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ 
 
2.2.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตร มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นเก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพิจารณา
ปรับปรุง 
2.2.2 ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

ข้อเสนอแนะสําหรับบรรเทาปัญหาชั่วคราวก็คือการเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถนําเสนอรายวิชาที่
ทันสมัยต่อเทคโนโลยี โดยเปิดในรูปแบบหัวข้อพิเศษ (Special topic) เพ่ือรองรับ การเรียนการเรียนสอน 
สําหรับข้อเสนอแนะที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ถาวรคือจะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนรายวิชาได้
อย่างยืดหยุ่นมากกว่าปัจจุบัน  
2.2.3 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

หลักสูตรฯ ภายใต้การบริหารจัดการของ ภาควิชาฯ มีการกําหนดแนวทางสนับสนุนการพัฒนาบุคลการ
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยในสายวิชาการมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้คณาจารย์ได้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ และการพัฒนาอบรม ที่สอดคล้องกับภารกิจการสอนและการวิจัย    ส่วนสายสนับสุนน
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สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสมกับภาระงาน  เพ่ือให้สามารถเก็บเก่ียวประสบการณ์นํามาพัฒนาใน
งานที่เก่ียวข้อง 
2.2.4 แผนการปฏิบัติการสําหรับปีการศึกษา 2559 

มีแผนการปฏิบัติงานใหม่ใน 3 ประเด็น คือ 
 2.2.4.1 การปรับรูปแบบการทํางานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพ่ือให้เอ้ืออํานวยการบริหารงาน
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.4.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องต่างที่เป็น
นโยบายหลักของประเทศเช่น การพัฒนาและผลิตบัณฑิตช่วยขับเคล่ือนแนวทางของ Thailand4.0  การ
สนับสนุนให้บัณฑิตมีแนวคิดของการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) และนวัตกรรม (Innovation) 
รวมถึงการส่งเสริมให้มีแนวคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)  
 2.2.4.3 การเตรียมบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเช่น 
สภาวะการมีจํานวนนักศึกษาลดลง การแข่งขันรุนแรง หรือการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนและการทํางาน และการค้นหาแนวทางการสอนรูปแบบใหม่ให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ เช่นการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน เน้นการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความเห็นมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว เป็นต้น 
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บทที่ 1 
ส่วนนํา 

 
อธิบายโครงร่างหลักสูตร (Program Profile) สรุปข้อมูลเพ่ือให้เห็นภาพรวมของหลักสตูร อาทิเช่น 

1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
5. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับหลักสตูร เช่น 

 โครงสร้างหลักสูตร 
 อาจารย์ประจําหลักสตูร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 บุคลากรสนับสนุน 
 นักศึกษา 
 ผู้สําเร็จการศึกษา 
 ศิษย์เก่า 
 งบประมาณ 
 สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อ่ืนๆ 



 
 

9 
 

 

ประวัติของคณะ ภาควิชา และหลักสูตร 
2532 เริ่มโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดหลักสูตรตอ่เนื่อง 2 ป ี
2532 ได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยเปิดสอบหลักสูตร   ปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
2544 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
2545 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์วิทยาเขตภูเก็ต 
2547 เปิดการเรยีนการสอนหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
2549  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
2550  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์หลักสูตรปรับปรุง  
2551  ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์หลักสูตรปรับปรุง  

 
วัตถุประสงค์จดุเด่นของหลกัสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความโดดเด่นในโครงสร้างของหลักสูตร 
โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถเลือกความชํานาญการได้จาก 4 สายงานได้แก่ สายงานทางด้านระบบเครือข่าย 
(Networking Engineering) สายงานทางด้านซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Software or Information 
Engineering) สายงานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสมองกลฝังตัว (Computer System or Embedded 
System Engineering) และสุดท้ายสายงานทางด้านระบบหุ่นยนต์และการควบคุม ที่รวมถึงการประมวลสัญญาณกับ
ความฉลาดของระบบ (Control and robotic และ Machine Learning) ซ่ึงทําให้บัณฑิตของสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์มีความชํานาญเฉพาะด้าน 

นอกจากนี้รายวิชาชีพส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติทั้งในรูปแบบเป็นวิชาบรรยายพร้อมปฏิบัติ หรือการ
กําหนดให้มีการบ้านแบบชิ้นงานในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง หรือการมีรายวิชาปฏิบัติการทั้ง
ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ตลอดช้ันปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 และรายวิชาเตรียมโครงการ รายวิชาโครงงาน 1 และ
โครงงาน 2 ทําให้บัณฑิตของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีทักษะของการปฏิบัติงานได้จริง 
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แผนภูมิแสดงการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 
 



 
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับหลักสูตร 

 
หลักสูตร 
   จํานวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต 
   โครงสร้างหลักสูตร  
        ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป             30 หน่วยกิต 
         1) กลุ่มวิชาภาษา             12  หน่วยกิต        
         2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          12 หน่วยกิต         
         3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป          6 หน่วยกิต       
        ข. หมวดวิชาเฉพาะ    104  หน่วยกิต 
         1) วิชาแกน                                                        32       หน่วยกิต                     
      - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                21       หน่วยกิต      
               - กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรมศาสตร์                          7        หน่วยกิต                 
               - กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน                                   4 หน่วยกิต                
         2) วิชาเฉพาะด้าน             54       หน่วยกิต         
         - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์            3        หน่วยกิต 
               - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์           9        หน่วยกิต 
               - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ          12       หน่วยกิต 
               - กลุ่มฮาร์ดแวรแ์ละสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      16       หน่วยกิต 
               - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและโครงงาน                1        หน่วยกิต 
         3) วิชาเลือก                                                18       หน่วยกิต 
               - รายวิชาบังคับเลือกแขนงวิชาชีพ          12       หน่วยกิต 
               - รายวิชาเลือกวิชาชีพ             6         หน่วยกิต 
        ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี              6  หน่วยกิต 
        ง. ฝึกงาน               ไม่น้อยกว่า   320   ชั่วโมง        



 
จํานวนบุคลากร ผู้อยู่ปฏิบติังาน 

ประเภท 
คุณวุฒิ 
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง 

มัธยม
ปลาย 

รวมทั้งสิ้น 

สายอาจารย ์ 2 11 23   36 
ภูเก็ต 1 6 5   12 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์   2   2 
อาจารย ์  6 3   9 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1     1 

หาดใหญ่ 1 5 18   24 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  1 9   10 
รองศาสตราจารย ์  1 3   4 
อาจารย ์ 1 3 6   10 

สายสนับสนุน 14 1 1 1 17 
ภูเก็ต 7 1 8 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 1 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2 2 
นักวิชาการอุดมศึกษา 1 1 2 
นักวิทยาศาสตร ์ 1 1 
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 

หาดใหญ่ 7 1 1 9 
ช่างไฟฟ้า 1 1 
ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 1 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2 2 
นักวิชาการอุดมศึกษา 2 2 
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 
ผู้ปฏิบัติงานบรหิาร 
ชํานาญงาน 1 1 
วิศวกร 1 1 

Grand Total 16 12 23 1 1 53 
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้น ยังไม่นับรวมอาจารย์ผู้ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 5 ราย 
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ข้อมูลนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ 

รหัสปีที่เข้าศกึษา/สถานะ 
นักศึกษา  

(ค่าธรรมเนียม 
แบบปกติ) 

นักศึกษาภาคปกติ 
(ค่าธรรมเนียม
แบบพิเศษ) 

รวมทั้งสิ้น 

51 70 44 114 
ตกออก (พ้นสภาพฯ) 5 17 22 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 2 2 4 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 1 7 8 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 3 9 12 
สําเร็จการศึกษา(พ้นสภาพฯ) 59 9 68 

52 82 74 156 
กําลังศึกษา 1 7 8 
ตกออก (พ้นสภาพฯ) 4 41 45 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 3 3 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 3 3 6 
ย้ายคณะหรือสาขาวิชา 1 1 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 7 1 8 
สําเร็จการศึกษา(พ้นสภาพฯ) 67 18 85 

53 75 54 129 
กําลังศึกษา 9 16 25 
ตกออก (พ้นสภาพฯ) 4 17 21 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 4 4 8 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 3 5 8 
ย้ายคณะหรือสาขาวิชา 1 1 
ลาพักการศึกษา 1 1 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 5 4 9 
สําเร็จการศึกษา(พ้นสภาพฯ) 48 8 56 

54 59 46 105 
กําลังศึกษา 19 14 33 
ตกออก (พ้นสภาพฯ) 3 4 7 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 2 1 3 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 2 3 5 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 4 11 15 
สําเร็จการศึกษา(พ้นสภาพฯ) 29 13 42 

55 105 47 152 
กําลังศึกษา 31 28 59 
ตกออก (พ้นสภาพฯ) 3 7 10 
ถึงแกก่รรม (พน้สภาพฯ) 1 1 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 65 2 67 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 2 4 6 
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รหัสปีที่เข้าศกึษา/สถานะ 
นักศึกษา  

(ค่าธรรมเนียม 
แบบปกติ) 

นักศึกษาภาคปกติ 
(ค่าธรรมเนียม
แบบพิเศษ) 

รวมทั้งสิ้น 

ย้ายคณะหรือสาขาวิชา 2 2 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 1 6 7 

56 59 49 108 
กําลังศึกษา 49 24 73 
ตกออก (พ้นสภาพฯ) 2 6 8 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 2 8 10 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 2 3 5 
ลาพักการศึกษา 1 1 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 4 7 11 

57 63 35 98 
กําลังศึกษา 47 24 71 
ตกออก (พ้นสภาพฯ) 4 3 7 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 1 1 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 1 1 2 
ลาพักการศึกษา 2 2 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 8 7 15 

58 50 30 80 
กําลังศึกษา 43 24 67 
ตกออก (พ้นสภาพฯ) 1 1 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 4 2 6 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 2 2 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 3 1 4 

Grand Total 563 379 942 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ 30 กรกฎาคม 2559  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในรหัส 55 จึงยังไม่มีการบันทึก เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
อนุมัติสภา 



 
 ข้อมูลช่องทางการรับเข้านักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ ่

ช่องทางการรับเข้าศึกษา 
รหัส 
51 

รหัส 
52 

รหัส 
53 

รหัส 
54 

รหัส 
55 

รหัส 
56 

รหัส 
57 

รหัส 
58 รวมทั้งสิ้น 

Admission 65 81 66 35 29 11 19 12 318 
Admissionรอบสอง 20 20 
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 1 5 1 7 
โครงการเดก็เรยีนด ี 1 2 11 2 19 35 
โครงการทุนมงคลสุข 4 3 3 3 3 5 1 2 24 
โครงการรับนกัเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1 
โครงการรับนกัเรียนภาคเหนือ 1 1 2 
โครงการส่งเสรมิเด็กดีมีคุณธรรม 3 1 1 5 
โควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 2 10 6 11 65 5 1 100 
ดาวรุง่คอมพิวเตอร ์ 14 7 12 14 9 9 13 12 90 
ทุนอุดมศึกษาจงัหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) 1 1 
มหาดไทย 1 1 2 
ลูกพระราชบดิา 5 1 1 7 
วิธีพิเศษ 1 3 4 
สอบตรง 8 49 34 39 40 62 59 34 325 
(blank) 1 1 
Grand Total 114 156 129 105 152 108 98 80 942 



 
บทที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

ตารางที่ 1.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 



ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ตรง สัม 

พันธ์ 
1 3-8399-00403-97-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
นางสาววรรณรัช สันติอมรทัต 
 

Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Computer Science 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

University of 
Manchester 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหาร
ลาดกระบัง  

2548 
 

2543 
 

2540 

  

2 3-9699-00144-61-5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 
 

Ph.D. 
M.S. 
วศ.บ. 

Computer Science 
Computer Science 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

Portland 
State 
University  
California 
state 
University 
Chico  
มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์ 

2551 
 

2543 
 
 

2539 

 
 
 
 
 
 

 

3 3-3098-00977-09-7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวชรินทร์ แก้วอภิชัย วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรมระบบควบคุม 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ

2552 
 
 

2546 
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จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์ 

 
2544 

4 3-9001-00474-47-7 อาจารย์ นายปัญญยศ ไชยกาฬ ปร.ด. 
วศ.ม 
วศ.บ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์ 
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าฯ 
ลาดกระบัง 
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าฯ 
ลาดกระบัง 

2553 
 

2545 
 
 

2542 

  

5 3-9204-00558-62-5 อาจารย์ นายธัชชัย  เอ้งฉ้วน M.Sc. 
วศ.บ. 

Computer 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

National 
University of 
Singapore, 
Singapore
มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์ 

2546 
 
 
 

2540 

  



 
 

3 
 

 

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ ตํ่ากว่า ผศ .ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 3 คณุสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสตูรคร้ังแรกในปี พ.ศ......2555........... 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ........ 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าลา้สมัย 

สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ดําเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA 
 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปน้ี 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 
1 ไม่ปรากฏการดําเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่

มีแผนหรือไม่มหีลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไมเ่ช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติช้ันนํา 
ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ัน
นํา 
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AUN. 1 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

คําอธบิาย 

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรจึงควร
ยึดผลสําเร็จจากผู้เรียนเป็นหลัก การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตไว้ในหลักสูตรพึงนําความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบด้วย 

ในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรพึงนําคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมาพิจารณาในตรงกับความคาดหวังของหลักสูตรโดยคํานึงถึงการกระตุ้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้ และสามารถทําให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการรู้จักพัฒนาทักษะ
ของตนเองทั้งด้านกระบวนการสารสนเทศ การฝึกฝนปฏิบัติ และทันต่อวิทยาการใหม่ๆ ทั้งน้ีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเหล่าน้ีควรถูกกําหนดเข้าไปในรายวิชาต่างๆ ต้ังแต่วิชาพ้ืนฐานทั่วไปจนถึงรายวิชาที่มีความเฉพาะทาง
หรือการสร้างทักษะเฉพาะตลอดจนวิชาที่เช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 
ผลการประเมินตนเอง  

1. ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง คะแนน 
 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
แสดงไว้ในหลกัสูตร 

  /     

1.2 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ
ทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง 

  /     

1.3 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  /     

คะแนนโดยเฉลี่ย   /     

1.1 การกําหนดผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุงปี 2553) จัดทําขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรน้ีได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคอุตสาหกรรม เอกชน คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงของประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดเน้ือหาและรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 4 แขนงวิชา ได้แก่ วิศวกรรม
สารสนเทศ วิศวกรรมออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร และ
วิศวกรรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) ของหลักสูตรน้ีแบ่งออกเป็น 6 ข้อได้แก่ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทําหน้าที่ผลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเสียสละ 
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2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม และประเทศชาติ 

4. คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่

คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 
6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคใน

การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 

ทางหลักสูตรฯ ได้มีการกําหนดผลการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (อ้างอิง 1.1-
001) โดยมีปรัชญาของหลักสูตรฯ ที่ว่า 

“มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม เพ่ือให้เป็น
วิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแก้ปัญหา การประยุกต์ และการวิจัย 
รวมทั้งเป็นวิศวกรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” 
 
1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
 

ในหลักสูตรฯ มคอ. 2 ได้กําหนดรายวิชาจํานวน 140 หน่วยกิต ที่ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ
ทั่วไป รวมท้ังความรู้และทักษะเฉพาะทางดังน้ี 
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จากรายวิชามากมายข้างต้นสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งความรู้และ
ทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ได้ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง/รายวิชาท่ีสอดคล้อง วิชาความรู้ทักษะท่ัวไป วิชาความรู้ทักษะเฉพาะด้าน 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทํา
หน้าท่ีผลเมืองท่ีดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม
และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตและเสียสละ 

200-101 Introduction to 
Engineering (1.2-001) 

242-303 Ethical, Legal 
and Social Issue in 
Computer Profession 
(1.2-001) 

2. มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไปได้ 

242-101 Introduction to 
Computer Programming 
(1.2-002)  เป็นรายวิชา
พ้ืนฐานวิชาแกน มีการสอน
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดู
ได้จากรหัสหน่วยกิต (2-2-5) 
มีการบรรยาย 2 ชั่วโมง 

242-207 programming 
Fundamental I, 
242-201 ปฏิบัติการ
ซอฟต์แวร์ 1, 
242-202 ป ฏิ บั ติ ก า ร
ฮาร์ดแวร์ 1, 
242-203 ปฏิบัติการ
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และมีปฏิบัติการอีก 2 
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 

ซอฟต์แวร์ 2, 
242-204 ป ฏิ บั ติ ก า ร
ฮาร์ดแวร์ 2, 
242-208 ดิจิตอลตรรกะ
และการออกแบบ 
242-209 อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์
พ้ืนฐาน 
(1.2-003) เป็นรายวิชาใน
แผนการศึกษาชั้นปีท่ี 2 ภาค
เรียนท่ี 1, 2 มีการสอน
ร า ย วิ ช า บ ร ร ย า ย แ ล ะ
กําหนดให้มีภาคปฏิบัติใน
รายวิชาปฏิบัติการควบคู่กัน 

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ท่ีตนมีอยู่ให้
สูงข้ึนไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติ 

มีการมอบหมายงาน (assignment) ให้กับนิสิตในรายวิชา
ตามหลักสูตร เพ่ือทําการศึกษาค้นคว้า (1.2-004) 

4. คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสามารถ
เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ในหลักสูตรมีรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1, 
โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  ซ่ึงนิสิตได้มีโอกาส
นําเสนอชิ้นงานทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบโจทย์ในแต่ละ
แขนงวิชาท่ีเลือก และรายวิชาฝึกงาน (1.2-005) 

5.มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหาร
จัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีใน
การทํางาน 

มอบหมายนิสิตในการทํางานกลุ่มตามรายวิชาของหลักสูตร
ฯ เพ่ือฝึกให้นิสิตสามารถทํางานเป็นทีม 

6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

นิสิตจะต้องนําเสนองานท้ังแบบ Oral Presentation และ
แบบ Poster ในการนําเสนอชิ้นงานโครงงานของตนเอง 
เพ่ือฝึกความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษา การ
ใช้ศัพท์เทคนิคต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนําเสนองานได้เป็นอย่างดี (1.2-006) 

 
 
1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือภาคอุตสาหกรรม ที่ใช้วิศวกรคอมพิวเตอร์พบว่า
ความต้องการวิศวกรคอมพิวเตอร์ยังมีความต้องการเป็นจํานวนมากท้ังในประเทศและในกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้านหรือ AEC โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิศวกรคอมพิวเตอร์จะเป็นที่ต้องการเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคต
เพราะรัฐบาลได้กําหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมข้ึน (1.3-001) 
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เอกสารอ้างอิง AUN.1 
ลําดับที ่ รหัสเอกสาร รายละเอียด 

1. 1.1-001 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. 1.2-001 ตัวอย่าง Curriculum mapping มคอ. 2 หน้า 38 
3. 1.2-002 หลักสูตรฯ มคอ.2 หน้า 15 และ Course description ของรายวิชาฯ 
4. 1.2-003 หลักสูตรฯ มคอ.2 หน้า 25 แผนการศึกษาช้ันปีที่ 2 
5. 1.2-004 ตัวอย่างการมอบหมายงานให้นักศึกษาทําการค้นคว้าในรายวิชา 242-101 
6. 1.2-005 หลักสูตรฯ มคอ.2 หน้า 88, 89 
7. 1.2-006 สมุดคู่มือและเกณฑ์การส่งโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1,2 
8. 1.3-001 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
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AUN. 2 ข้อกําหนดของหลกัสูตร (Programme Specification) 

Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 

specifications for each programme it offers, and give detailed information about the programme 
to help stakeholders make an informed choice about the programme. 

2. Programme specification including course specifications describes the expected learning 
outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to understand the 
teaching and learning methods that enable the outcome to be achieved; the assessment 
methods that enable achievement to be demonstrated; and the relationship of the programme 
and its study elements. 

 
ผลการประเมินตนเอง  

2. ข้อกําหนดของหลักสูตร คะแนน 
 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 เนื้อหาในข้อกําหนดของหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมและทันสมัย 
[1,2] 

  /     

2.2 เนื้อหาในข้อกําหนดของรายวิชาครอบคลุมและมีความทันสมัย 
[1,2] 

  /     

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกําหนดและรายวิชา
ของหลักสูตร [1,2] 

  /     

คะแนนโดยเฉลี่ย   /     
 
ผลการดําเนนิงาน 

2.1 เนื้อหาในข้อกําหนดของหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมและทันสมัย 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ สมํ่าเสมอเป็นประจําทุก 5 ปี หลักสูตรฯท่ีได้รายงานอยู่ขณะนี้ คือหลักสูตรรอบการ
ปรับปรุงปี 2553 เพ่ือใช้กับนิสิตรหัส 54  โดยเป็นไปตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เกณฑ์ สกอ. ข้อคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาจากสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ (2.1-001) 

2.2 เนื้อหาในข้อกําหนดของรายวิชาครอบคลุมและมีความทันสมัย 
เนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและครอบคลุมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การมี
รายวิชา Special topic เพ่ือเปิดช่องให้อาจารย์สามารถเสนอรายวิชาใหม่ๆให้กับหลักสูตรได้ทุกภาคการศึกษาตาม
สถานการณ์ปัจจุบันของโลกในขณะนั้น (2.2-001)  ตัวอย่างการเพ่ิมเนื้อหารายวิชาทางด้านสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ข้ันสูง หรือการเขียนโปรแกรมแบบขนาน 242-441 Advanced Computer Architecture and 
Organization ท่ีสอดรับกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันท่ีเป็น Quad Core เป็นต้น (2.2-002) 

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกําหนดและรายวิชาของหลักสูตร 
มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่านทางเว็ปไซต์ของภาคฯ (http://www.coe.psu.ac.th) ช่องทางการสื่อสารใหม่
เช่น Facebook เป็นต้น นอกจากนี้นิสิตสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกําหนดและรายวิชาของหลักสูตร
ได้ผ่านทางกลุ่ม Pubbaa บน Facebook ตลอด 24 ชั่วโมง (2.3-001) 

เอกสารอ้างอิง AUN.2 
ลําดับท่ี รหัสเอกสาร รายละเอียด 
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1. 2.1-001 บันทึกสรุปการประชุมภาควิชาฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
2. 2.2-001 หลักสูตรฯ มคอ.2 ตัวอย่างรายวิชา Special topics 
3. 2.2-002 หลักสูตรฯ มคอ.2 หน้า 93 คําอธิบายรายวิชา 242-441 
4. 2.3-001 หน้าเว็ปไซต์ของภาควิชาฯที่แขวนข้อมูลหลักสูตรฯ และช่องทางการสื่อสารผ่าน 

Facebook กับนิสิตของหลักสูตรฯ 
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AUN. 3  โครงสร้างและเนือ้หาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 

 
Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are constructively 
aligned to achieve the expected learning outcomes. 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the contribution 
made by each course in achieving the programme's expected learning outcomes is clear. 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, sequenced, and 
integrated. 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic courses, the 
intermediate courses, and the specialised courses. 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue an area of 
specialisation and incorporate more recent changes and developments in the field. 

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-to-date. 
 
 ผลการประเมินตนเอง  

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร คะแนน 
 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 หลักสูตรถูกออกแบบมาบนพ้ืนฐานโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง [1] 

   /    

3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมท่ีชัดเจนในการทําให้บรรลุผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง [2] 

  /     

3.3 หลักสูตรมีองค์ประกอบท่ีชัดเจน มีลําดับ มีการบูรณาการเนื้อหา
และมีความทันสมัย [3,4,5,6] 

  /     

คะแนนโดยเฉลี่ย   /     
 
ผลการดําเนินงาน 

3.1 หลักสูตรถูกออกแบบมาบนพ้ืนฐานโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
หลักสูตรฯ ได้ออกแบบตามโครงสร้างท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนท่ีรู้คาดหวังใน 5 ด้าน ดังนี้ 
- คุณธรรม จริยธรรม  
 มีรายวิชาบังคับ 242-303 Ethical, Legal and Social Issue in Computer Profession (3.1-001) อีกท้ังในแต่
ละรายวิชาได้สอดแทรกให้มีวินัย ตรงต่อเวลา ในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงการมีกฎกติกาใน
ภาควิชาฯ ของนิสิตท่ีจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้เกิดระเบียบในสังคม และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
- ความรู้ 
 มีความรู้ความเข้าใจท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในหลักสูตรได้ออกแบบให้มีรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการควบคู่กับ
ไปในภาคเรียนท่ี 3, 4, 5 สําหรับในภาคเรียนท่ี 6, 7, และ 8 ได้จัดให้มีรายวิชาเตรียมโครงงาน รายวิชาโครงงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1,2 ทําให้นิสิตฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหา และทําการออกแบบ ติดต้ังระบบท่ีพัฒนาข้ึนในโครงงาน เสริมสร้างการบูร
ณาการความรู้ในสาขาวิชาความรู้อ่ืนๆเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ระบบตรวจวิเคราะห์โรคผ่านทางไกล (โครงงานนักศึกษา ภาค
เรียนท่ี 2/2558) ซ่ึงผสมผสานท้ังความรู้ศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์และประยุกต์ใช้กับทางการแพทย์ (3.1-002) 
 
- ทักษะทางปัญญา 
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 นิสิตได้ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ ใน
ระหว่างการค้นคว้ารายวิชาโครงงานฯ หรือการทําชิ้นงานในแต่ละรายวิชา รวมถึงประยุกต์ความรู้และทักษะนําไปใช้งานได้
อย่างเหมาะสม 
 
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 สามารถสื่อสาร ใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ชี้นาํสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม รับผิดชอบต่อตนเองและการทํางาน
เป็นกลุ่ม ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ผ่านทางรายวิชา 242-001 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตจะได้ไปสํารวจปัญหาของชุมชน แล้วมาวางแผนจัดเตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหา ท้ังในเรื่องของ
การหาเงินทุน การดําเนินการ และอื่นๆด้วยตนเอง (3.1-003) 
 
- ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิสิตได้รับการฝึกในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข บริหารจัดการรายวิชาโครงงานด้วยงบประมาณท่ีกําหนดไว้ให้ นําเสนอ
งานด้วยวิธีการ Oral presentation การใช้โปสเตอร์อธิบายงานให้ผู้มาชมงานเข้าใจ มีการใช้สื่อ clip video นําเสนองาน 
เป็นต้น 
 
3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมท่ีชัดเจนในการทําให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนด การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังอย่างชัดเจน 
(3.2-001) 
 
3.3 หลักสูตรมีองค์ประกอบท่ีชัดเจน มีลําดับ มีการบูรณาการเนื้อหาและมีความทันสมัย 
 ในหลักสูตรฯ มีแผนการเรียนท่ีถูกจัดทําไว้อย่างชัดเจน มีการลําดับเนื้อหาการเรียน ก่อนและหลังอย่างเหมาะสม 
ตามระดับชั้นของนิสิตในแต่ละชั้นปี และมีการบูรณาการเนื้อหาศาสตร์ในแต่ละแขนงวิชา กําหนดให้สามารถเพิ่มรายวิชาท่ี
ทันสมัยได้ผ่านทาง Special topics  (3.3-001) 
 
 

เอกสารอ้างอิง AUN.3 
ลําดับท่ี รหัสเอกสาร รายละเอียด 

1. 3.1-001 มคอ.2 แผนการเรียน 8 ภาคการศึกษา หน้า 23-27 
2. 3.1-002 หน้าปกโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ “ระบบตรวจวิเคราะห์โรคผ่านทางไกล”  
3. 3.1-003 มคอ.2 รายวิชา 242-001 
4. 3.2-001 มคอ.2 หน้า 37-52 
5. 3.3-001 มคอ.2 หน้า 23-27 
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AUN. 4 กลยุทธการเรียนการสอน (Teaching and Learning Strategy) 

Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of the 

university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs that influences what 
and how students should be taught. It defines the purpose of education, the roles of teachers 
and students, and what should be taught and by what methods. 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the student, 
and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep approach of learning that 
seeks to make meaning and achieve understanding. 

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes when learning. 
This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of learning, what he or she 
knows about his or her own learning, and the strategies she or he chooses to use. 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed, supportive, 
and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

responsibly in the learning process; and 
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful choices in 

terms of subject content, programme routes, approaches to assessment and modes and 
duration of study. 

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn and instil in 
students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical inquiry, information-
processing skills, a willingness to experiment with new ideas and practices, etc.). 

 
 
ผลการประเมินตนเอง  

4. กลยุทธการเรียนการสอน คะแนน 
 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมและรับรู้ถึงปรัชญาหลักสูตรอย่างดี 
[1] 

   /    

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนได้ถูกกําหนดให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง [2,3,4,5] 

  /     

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนได้ฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต   /     
คะแนนโดยเฉลี่ย   /     

 
ผลการดําเนินงาน 

4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมและรับรู้ถึงปรัชญาหลักสูตรอย่างดี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ภาคอุตสาหกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและให้ความคิดเห็นกับปรัชญาหลักสูตร 
รวมถึงคณาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันคิดและสร้างปรัชญาข้ึนร่วมกันในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ รวมถึงการ
เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของภาควิชาฯ 
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4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนได้ถูกกําหนดให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียน เช่น Assignment รายงาน การทดลอง ให้สอดค้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา / 
การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ Curriculum Mapping มีการแสดงแผนการสอน การให้คะแนน ใน LMS ไว้
ล่วงหน้า และเม่ือปิดภาคการศึกษา ผู้มีส่วนรับผิดชอบ /ประธานหลักสูตรฯ จะพิจารณา มคอ.05 และ มคอ.06 เพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 

 
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนได้ฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 

ผู้สอนได้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยฝึกฝนให้นิสิตเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิตผ่านทางการมอบหมายงานในการศึกษา
ค้นคว้า การสร้างโจทย์สถานการณ์ในแต่ละรายวิชา จัดกิจกรรมให้นิสิตได้มีโอกาสไปดูการพัฒนาเทคโนโลยีและการศึกษาของ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น มาเลเซีย เป็นต้น มีการจัดอบรม และการแนะนําเทคโนโลยีใหม่ จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง  (4.3-001) 

เอกสารอ้างอิง AUN.4 
ลําดับท่ี รหัสเอกสาร รายละเอียด 

1.    
2.    
3. 4.3-001 ภาพการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย  และการแนะนํา

เทคโนโลยีใหม่ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 
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AUN. 5 การประเมินผูเ้รียน (Student Assessment) 

Criterion 5 
1. Assessment covers: 

a. New student admission 
b. Continuous assessment during the course of study 
c. Final/exit test before graduation 

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be adopted and be 
congruent with the expected learning outcomes. They should measure the achievement of all 
the expected learning outcomes of the programme and its courses. 

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, formative, and 
summative purposes. 

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading should be explicit and communicated to all concerned. 

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the programme. 
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, reliable and 

fairly administered. 
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and regularly 

evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 
ผลการประเมินตนเอง  

5. การประเมินผู้เรียน คะแนน 
 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 การประเมินผู้เรียนได้ถูกกําหนดให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิผลการ
เรียนท่ีรู้ท่ีคาดหวัง [1,2] 

 /      

5.2 การประเมินผู้เรียนรวมถึงระยะเวลา วิธีการ การตรวจสอบ การ
กระจายค่าความถ่วง ข้อควรประพฤติ และการให้คะแนน ได้ถูก
อธิบายและสื่อสารกับผู้เรียน [4,5] 

  /     

5.3 วิธีการประเมินข้อควรประพฤติในการประเมินและ วิธีการให้
คะแนนได้รับการทวนสอบ น่าเชื่อถือและยุติธรรมสําหรับการ
ประเมินผู้เรียน [6,7] 

 /      

5.4 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินผู้เรียนสามารถช่วยในการปรับปรุง
การเรียน [3] 

  /     

5.5 ผู้เรียนสามารถทํากระบวนการร้องเรียนได้ [8]  /      
คะแนนโดยเฉลี่ย  /      

 
ผลการดําเนินงาน 
 
5.1 การประเมินผู้เรียนได้ถูกกําหนดให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนท่ีรู้ท่ีคาดหวัง 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนต้ังแต่แรกเข้า เม่ือผู้เรียนมีปัญหาระหว่างเรียนจะมีการ
ติดตามและมาตรการในการเชิญเข้าพบปะพูดคุย มีการประชุมเกรดในทุกภาคการศึกษา เพ่ือติดตามผู้เรียนท่ีมีปัญหา และเม่ือ
ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาก็มีระบบติดตามจากการตอบแบบสํารวจของบัณฑิตตอนกลับมารับปริญญา  
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5.2 การประเมินผู้เรียน มีกําหนดช่วงระยะเวลา วิธีการ การตรวจสอบ การกระจายค่าความถ่วง ข้อควรประพฤติ และการให้
คะแนน ได้ถูกอธิบายและสื่อสารกับผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดช่วงระยะเวลาของการสอบ หรือปฏิทินการศึกษาไว้อย่างชัดเจน รูปแบบการประเมิน
ผู้เรียนของหลักสูตรมีความชัดเจนและผู้เรียนรับทราบ โดยวิธีการตัดเกรดจะยึดตามเกณฑ์เหมือนกันทุกรหัสนักศึกษา (ไม่ได้อิง
กลุ่ม) มีการอธิบายการให้คะแนนในแต่ละข้อของข้อสอบอย่างชัดเจน มีการกระจายความยากง่ายของข้อสอบชัดเจน รวมถึง
ข้อกําหนด ข้อควรประพฤติปฏิบัติในการทําข้อสอบ ระยะเวลาการทําข้อสอบ อย่างชัดเจน  
 
5.3 วิธีการประเมินข้อควรประพฤติในการประเมินและ วิธีการให้คะแนนได้รับการทวนสอบ น่าเชื่อถือและยุติธรรมสําหรับการ
ประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรฯมีข้ันตอนและกระบวนการตรวจทานข้อสอบท่ีจะใช้ในการประเมินผู้เรียน โดยกําหนดให้มีผู้ประเมิน
ข้อสอบจํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน และผู้สอนจะต้องปรับแก้ไขตามคําแนะนํา และข้อสอบจะต้องผ่านการประเมินก่อนท่ีจะ
นําไปใช้ในการประเมินผู้เรียน 

 
5.4 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินผู้เรียนสามารถช่วยในการปรับปรุงการเรียน 

มีการทํา มคอ. 5 เพ่ือสรุปผลการประเมินผู้เรียน ทําให้ผู้สอนนําไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
5.5 ผู้เรียนสามารถทํากระบวนการร้องเรียนได้ 

ภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยเปิดช่องทางให้สําหรับผู้เรียนสามารถทําการร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง 
รวมถึงภาควิชาฯ ผู้บริหารภาคฯ ก็มีช่องทางให้นิสิตสามารถแจ้งเร่ืองและหารือได้ผ่านทาง Facebook และ Facebook 
Messenger [Fb: wannarat@coe.psu.ac.th] 
 

เอกสารอ้างอิง AUN.5 
ลําดับท่ี รหัสเอกสาร รายละเอียด 

1. 5.2-001 ตัวอย่างหัวข้อสอบ ปฏิทินการศึกษา 
2. 5.3-001 ตัวอย่างแบบฟอร์มของการประเมินข้อสอบ 
3. 5.4-001 มคอ.5 
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AUN. 6 คุณภาพบคุลากรฝา่ยวิชาการ (Academic Staff Quality) 

Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs (including 

succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) are carried out to 
ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the needs for education, research 
and service. 

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

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic staff will be 
able to: 

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate assessment 

methods to achieve the expected learning outcomes; 
 develop and use a variety of instructional media; 
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses they 

deliver; 
 reflect upon their own teaching practices; and 
 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which includes 
teaching, research and service. 

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, taking into 

account their academic freedom and professional ethics. 
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and appropriate 

training and development activities are implemented to fulfil the identified needs. 
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 

support education, research and service. 
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ คะแนน 
 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 มีการปฏิบัติตามแผนเร่ืองการเล่ือนตําแหน่ง การสิ้นสุดการจ้างงาน การรับ
กลับเข้าทํางาน และการเกษียณ) เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการในการ
สอน การวิจัยและให้บริการ [1] 

  /     

6.2 อัตราส่วนระหว่างอาจารย์และผู้เรียน และภาระงานได้รับการติดตามเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การวิจัยและบริการ [2] 

  /     

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

  /     
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6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ คะแนน 
 1 2 3 4 5 6 7 

determined and communicated [4,5,6,7] 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3]   /     
6.5 Training and developmental needs of academic staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [8] 
  /     

6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [9] 

  /     

6.7  ประเภทและคุณภาพของกิจกรรมวิจัยของบุคลากรฝ่ายวิชาการได้รับการ
ติดตามและเทียบวัดเพ่ือปรับปรุง 

  /     

คะแนนโดยเฉลี่ย   /     

ผลการดําเนนิงาน 

6.1 มีการปฏิบัติตามแผนเรื่องการเลื่อนตําแหน่ง การสิ้นสุดการจ้างงาน การรับกลับเข้าทํางาน และการเกษียณ) เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการในการสอน การวิจัยและให้บริการ [1] 

มีการวิเคราะห์อัตรากําลังของอาจารย์เพ่ือให้สามารถวางแผนการทดแทนได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการคน
ในการสอน การวิจัยและงานบริการ (6.1-001) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยังไม่
มีปัญหาเร่ืองของจํานวนบุคลากร เนื่องจาก มีการกระจายตัวของการเกษียณอายุท่ีท้ิงระยะเวลาเพียงพอในการ
คัดเลือกหาตําแหน่งทดแทน และมีคุณวุฒิของอาจารย์ประจําตามเอกสาร 6.1-002 

6.2 อัตราส่วนระหว่างอาจารย์และผู้เรียน และภาระงานได้รับการติดตามเพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การ
วิจัยและบริการ [2] 

มีการวิเคราะห์และประเมินอัตราส่วนระหว่างอาจารย์และผู้เรียน รวมถึงภาระงานของผู้สอน แล้วนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ (6.2-001) 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and communicated [4,5,6,7] 

เกณฑ์ของการประเมินและรูปแบบการกําหนดข้อตกลงภาระงาน การประเมินเลื่อนตําแหน่ง หรือการจ้างงานทํา
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (http://tor.psu.ac.th) และสรุปภาพรวมของภาระงานสอนของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
ของหลักสูตรประจําปี 2558 (6.3-001) 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

มี ร ะบบกา รประ เมิ นสมร รถนะของบุ คล ากรฝ่ า ย วิ ช าก า ร ท่ี ชั ด เ จนผ่ า น ร ะบบของมหา วิทยาลั ย 
(http://competency.psu.ac.th) 

ระบบข้อตกลงภาระงานและการประเมินภาระงาน (http://tor.psu.ac.th) 
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6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

หลักสูตรฯ ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย มีการกําหนดกรอบและกติกาของการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรฝ่าย
วิชาการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ หรือการพัฒนาตนเอง มีการจัดสัมนาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่าง
สมํ่าเสมอ (6.5-001) 

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

มีระบบ การสอนดีเด่นให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการท่ีชดัเจน (6.6-001) 

และกติกาของการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์งานวิจัย หรือสร้างนวัตกรรม (6.6-002) 

6.7 ประเภทและคุณภาพของกิจกรรมวิจัยของบุคลากรฝ่ายวิชาการได้รับการติดตามและเทียบวัดเพ่ือปรับปรุง 

มีการสรุปจํานวนของบทความทางวิชาการ และทุนวิจัยของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือทําการประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (6.7-001) 

เอกสารอ้างอิง AUN.6 
ลําดับท่ี รหัสเอกสาร รายละเอียด 

1. 6.1-001 ตารางวิเคราะห์การเกษียณอายุของอาจารย์  
 6.1-002 จํานวนอาจารย์และตําแหน่งทางวิชาการ 
2. 6.2-001 ตารางวิเคราะห์ FTE และภาระงาน 
 6.3-001 สรุปภาพรวมภาระงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ 
3. 6.5-001 ตารางสรุปกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรของคณะฯ  
4. 6.6-001 เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
 6.6-002 เกณฑ์การให้เงินรางวัล 
5. 6.7-001 สรุปบทความทางวิชาการ และทุนวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 



18 
 

AUN. 7 คุณภาพบคุลากรฝา่ยสนับสนนุ (Support Staff Quality) 

 
Criterion 7 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 
laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that the quality and quantity 
of support staff fulfil the needs for education, research and service. 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of support staff 
are determined and communicated. Roles of support staff are well defined and duties are 
allocated based on merits, qualifications and experiences. 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their competencies 
remain relevant and the services provided by them satisfy the stakeholders' needs. 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and appropriate 
training and development activities are implemented to fulfil the identified needs. 

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

คุณภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for  
education, research and service [1] 

  /     

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated [2] 

  /     

7.3 Competences of support staff are identified 
and evaluated [3] 

  /     

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 

  /     

7.5 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service [5] 

  /     

Overall opinion   /     
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ผลการดําเนนิงาน 

คุณภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 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 [1] 

มีการกําหนดกรอบภาระงาน และจ้างบุคลาการฝ่ายสนับสนุน
เช่น  ช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า  ประจําห้องปฏิบั ติการ
ฮาร์ดแวร์ เจ้าหน้าท่ี Admin ผู้พัฒนาโปรแกรม และเจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ เป็นต้น (7.1-001) 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated [2] 

มีการกําหนดเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีชัดจน (7.2-001) และ
เกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามระเบียบมหาวิทยาลัย (7.2-002) 
ระเบียบกระบวนการคัดเลือกบุคลากร (7.2-003) 

7.3 Competences of support staff are identified 
and evaluated [3] 

ผลและการประเมินสมรรถนะ 
http://competency.psu.ac.th 
กําหนดภาระงาน http://tor.psu.ac.th 

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 

แผนเชิงกลยุทธของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
7.4-001 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนพัฒนาบคลากร 7.4-002 

7.5 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service [5] 

รายงานการประชุมแผนปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
เพ่ือรับรางวัล (7.5-001) 

เอกสารอ้างอิง AUN.7 
ลําดับท่ี รหัสเอกสาร รายละเอียด 

1. 7.1-001 แบบฟอร์มการประเมินการให้คะแนนเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน  
2. 7.2-002 เกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนของมหาวิทยาลัย 
3. 7.2-003 เกณฑ์การรับสมัครท่ีชัดเจน 
4. 7.3-001 ผลการประเมินความพึงพอใจการทํางานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
5. 7.4-001 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ 
6. 7.4-002 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนพัฒนาบคลากร 
7. 7.5-001 รายงานการประชุมแผนปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพ่ือรับรางวัล (7.5-

001) 
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AUN. 8 คุณภาพผูเ้รียนและการสนับสนนุ (Student Quality and Support) 

Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly defined, 

communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 

workload, student progress, academic performance and workload are systematically recorded 
and monitored, feedback to students and corrective actions are made where necessary. 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services 
are available to improve learning and employability. 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student learning, 
the institution should provide a physical, social and psychological environment that is conducive 
for education and research as well as personal well-being. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-
date [1] 

  /     

8.2 The methods and criteria for the 
selection of students are determined 
and evaluated [2] 

  /     

8.3 There is an adequate monitoring 
system for student progress, academic 
performance, and workload [3] 

  /     

8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, and 
other student support services are 
available to improve learning and 
employability [4] 

  /     

8.5 The physical, social and 
psychological environment is conducive 
for education and research as well as 
personal well-being [5] 

  /     

Overall opinion   /     
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ผลการดําเนนิงาน 
  
8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-
date [1] 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับเข้านักศึกษาจาก 
- รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้และ Admission (8.1-001) 
- รับตรงผ่านโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ 

(http://www.coe.psu.ac.th/2010/th/component/k2/item/
186-coe-star-2017.html) และเอกสาร 8.1-002 

สรุปจํานวนนักศกึษารับเข้า 8.1-003 
8.2 The methods and criteria for the 
selection of students are determined 
and evaluated [2] 

จากข้อ 8.1 เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ (8.2-
001) 

8.3 There is an adequate monitoring 
system for student progress, academic 
performance, and workload [3] 

- หลักสูตรมีการต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน มีหน้าท่ีให้คําปรึกษา
ท้ังด้านการเรียนการสอน การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย การลงทะเบียน 
การเงิน และอื่นๆ ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา จะสามารถติดตามผลการเรียน
ของนิสิตได้จาก http://sis.psu.ac.th และมีการจัดทําคู่มืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพ่ือให้พร้อมกับการให้คําแนะนํานิสิต (8.3-001) 
- คณะฯ มีโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่เพ่ือช่วยให้นิสิตปรับตัว
กับรายวิชาในรั้วมหาวิทยาลัย  

8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, and 
other student support services are 
available to improve learning and 
employability [4] 

หลักสูตรมีการสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ ด้าน
สังคม และอื่นๆ เช่น 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร (8.4-001) 
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ITPE 

(http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2016/) 
- ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 25 ประจําปี 2558 (Com Camp) 

ให้ได้มีโอกาสนําความรู้ไปสอนน้องๆระดับมัธยม (8.4-002) 
 

8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and research 
as well as personal well-being [5] 

จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและอาจารย์ในภาควิชาฯ เน้น
ความเป็นอยู่แบบครอบครัวเดียวกัน นิสิตทุกชั้นปีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
เห็นได้จากการร่วมกันจัดกิจกรรมดังภาพใน 8.5-001 

เอกสารอ้างอิง AUN.8 
ลําดับท่ี รหัสเอกสาร รายละเอียด 

1. 8.1-001 การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. 8.1-002 ประกาศโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ 
3. 8.1-003 Intake of First-Year Students 
4. 8.2-001 เกณฑ์การคัดเลือกโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ 
5. 8.3-001 คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
6. 8.4-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตรปี 58 
7. 8.4-002 โครงการค่าเยาวชนคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 25 
8. 8.5-001 ตัวอย่างภาพกิจกรรมของครอบครัว CoE 
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AUN. 9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) 

Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and information 

technology are sufficient. 
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the study 

programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that enables the 

campus community to fully exploit information technology for teaching, research, services and 
administration. 

7.  Environmental, health and safety standards and access for people with special needs are 
defined and implemented. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities and 
equipment (lecture halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are adequate and 
updated to support education and 
research [1] 

  /     

9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support 
education and research [3,4] 

  /     

9.3 The laboratories and equipment are 
adequate and updated to support 
education and research [1,2] 

  /     

9.4 The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and updated to 
support education and research [1,5,6] 

  /     

9.5 The standards for environment, health 
and safety; and access for people with 
special needs are defined and 
implemented [7] 

  /     

Overall opinion   /     
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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 [1] 

หลักสูตรจัดห้องเรียนและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน เช่นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือวัด อุปกรณ์ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์
ช่วยออกแบบท้ังส่วนของ embedded system, electronic, 
network เป็นต้น แบ่งการใช้งานห้องออกเป็น 

- ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ 
- ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ 
- ห้องวิจัยในแต่ละสาขาเฉพาะด้าน เช่นห้องปฏิบัติการ WIG, 

CNR, WSN และ ISIS  
สรุปรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนการสอน และการวิจัยได้ใน 
http://www.coe.psu.ac.th/2010/th/lecture-research-
service/tools.html 

9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support 
education and research [3,4] 

นอกจากห้องสมุดส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
(http://www.clib.psu.ac.th) ภาควิชาฯ ยังได้จดัให้มีห้องสมุดเฉพาะ
ทางทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีหนังสือทันสมัยให้บริการนิสิต 
(9.2-001) 

9.3 The laboratories and equipment are 
adequate and updated to support 
education and research [1,2] 

ภาพประกอบอุปกรณ์วิจัย และการเรียนการสอนข้ันสูง ท่ีเกิดจากเงิน
รายได้ของงานวิจัย หรือเงินรายได้พัฒนาภาคฯ  
9.3-001 
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Xilinx – 9.3-002 ซอฟต์แวร์ช่วย
ออกแบบวงจรดิจิตอล 

9.4 The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and updated 
to support education and research [1,5,6] 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดังนั้นจึงมี
อุปกรณ์เรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมากได้แก่ 

- Private high speed wifi ให้บริการกับนิสิตวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

- ระบบการเรียนการสอนอยู่บน http://lms.psu.ac.th 
- บุคลากรฝ่ายวิชาการของหลักสุตรฯ จะได้รับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ใหม่ทุก 5 ปี 
9.5 The standards for environment, health 
and safety; and access for people with 
special needs are defined and 
implemented [7] 

มีแม่บ้านทําความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสถานท่ี มีระบบเข้าออก
ห้องและอาคารด้วย RFID ติดต้ังกล้องวงจรปิดในอาคาร 
(9.5-001) 

 

เอกสารอ้างอิง AUN.9 
ลําดับท่ี รหัสเอกสาร รายละเอียด 

1. 9.2-001 ภาพห้องสมุดท่ีให้บริการของภาควิชาฯ 
2. 9.3-001 ภาพประกอบอุปกรณ์วิจัย และการเรียนการสอนข้ันสูง 
3. 9.3-002 ได้รับสนับสนุนจากบริษัท Xilinx ให้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สําหรับการวิจัย การ

เรียนการสอน การออกแบบวงจรดิจิตอล 
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 9.5-001 ภาพโดยรวมของห้องเรียน อาคารและสถานท่ีตึกหุ่นยนต์ (สถานท่ีทําการเรียนการ
สอนหลักสูตรฯ) 
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AUN. 10 การเพิ่มคุณภาพ (Quality Enhancement) 

Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations. 
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 

reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and 
effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected learning 
outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is subject to evaluation and enhancement. 
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and 

employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve 
as input to curriculum design and 
development [1] 

 /      

10.2 The curriculum design and development 
process is established and subjected to 
evaluation and enhancement [2] 

 /      

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their 
relevance and alignment [3] 

 /      

10.4 Research output is used to enhance 
teaching and learning [4] 

 /      

10.5 Quality of support services and facilities 
(at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation 
and enhancement [5] 

 /      

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms 
are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement [6] 

 /      

Overall opinion  /      
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ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

อ้างอิงตามข้อมูลกองแผนงาน มหาวิทยาลยัฯ 
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/informa
tion/32-tqf.job 

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

อ้างอิงตามข้อมูลกองแผนงาน มหาวิทยาลยัฯ 
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/informa
tion/32-tqf.job 

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

มคอ.05 และ มคอ.06   
http://tqf.psu.ac.th 

10.4 Research output is used to enhance 
teaching and learning 

มคอ.02 

10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is subjected to 
evaluation and enhancement 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
http://www.coe.psu.ac.th/2010/th/lecturer-
officer/staff.html 
 

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

อ้างอิงตามข้อมูลกองแผนงาน มหาวิทยาลยัฯ 
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/informa
tion/32-tqf.job 
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AUN. 11 ผลผลิต (Output) 

Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the programme should 
achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and benchmarked; and 
they should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, monitored and 
benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the programme and its graduates. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

  /     

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

   /      

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

   /      

11.4 The types and quantity of research activities by 
students are established, monitored and 
benchmarked for improvement [2] 

   /      

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

   /      

Overall opinion    /      

 

ผลการดําเนนิงาน 
 ผลการดําเนินงาน 

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

แสดงตามตาราง Pass Rate and Dropout Rates 

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

ตามตาราง 8.1-003  นิสิตรหัส 58 จํานวน 80 คน ตกออก 1  คน ไม่
มารายงานตัวและลาออกรวม 12 คน คงเหลือท่ีกําลังศึกษาอยู่ 67 คน 

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

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

มีระบบสารสนเทศเก็บข้อมูล Senior Project ของนิสิตในแต่ละรุ่น ทํา
ให้เห็นผลงานของนิสิตท่ีผลิตในแต่ละปี นําส่งรูปเล่มไปเผยแพร่ยัง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดภาควิชา 

http://intra.coe.psu.ac.th/project/ 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders 
are established, monitored and benchmarked 
for improvement 

ภาควิชาฯได้รับคําชื่นชมและความพึงพอใจของคุณภาพบัณฑิตท่ี
สามารถได้คะแนนในการสอบ Embedded Software Testing for 
Automotive ของบริษัทโตโยต้าทูโซ่ได้ในอันดับต้นของประเทศ ดัง
เอกสารแสดง 11.5-001 (หน้า 9-10) 

 
Pass Rates and Dropout Rates  

รหัสปีที่เข้าศกึษา/สถานะ 
นักศึกษา  

(ค่าธรรมเนียม 
แบบปกติ) 

นักศึกษาภาคปกติ 
(ค่าธรรมเนียม
แบบพิเศษ) 

รวมทั้งสิ้น 

55 105 47 152 
กําลังศึกษา 31 28 59 
ตกออก (พ้นสภาพฯ) 3 7 10 
ถึงแกก่รรม (พน้สภาพฯ) 1 1 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 65 2 67 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 2 4 6 
ย้ายคณะหรือสาขาวิชา 2 2 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 1 6 7 

56 59 49 108 
กําลังศึกษา 49 24 73 
ตกออก (พ้นสภาพฯ) 2 6 8 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 2 8 10 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 2 3 5 
ลาพักการศึกษา 1 1 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 4 7 11 

57 63 35 98 
กําลังศึกษา 47 24 71 
ตกออก (พ้นสภาพฯ) 4 3 7 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 1 1 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 1 1 2 
ลาพักการศึกษา 2 2 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 8 7 15 

58 50 30 80 
กําลังศึกษา 43 24 67 
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รหัสปีที่เข้าศกึษา/สถานะ 
นักศึกษา  

(ค่าธรรมเนียม 
แบบปกติ) 

นักศึกษาภาคปกติ 
(ค่าธรรมเนียม
แบบพิเศษ) 

รวมทั้งสิ้น 

ตกออก (พ้นสภาพฯ) 1 1 
ไม่มารายงานตวั (พ้นสภาพฯ) 4 2 6 
ไม่มาลงทะเบียน (พ้นสภาพฯ) 2 2 
ลาออก (พ้นสภาพฯ) 3 1 4 
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สรุปคะแนนประเมิน AUN QA 
 
ลําดับ หัวข้อ คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 3  
2 ข้อกําหนดของหลักสูตร 3  
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 3  
4 กลยุทธการเรียนการสอน 3  
5 การประเมินผู้เรียน 2  
6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 3  
7 คุณภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 3  
8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน 3  
9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 3  
10 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 2  
11 ผลผลิต 3  
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ส่วนที่ 4 
 

การวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความหลากหลายให้ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนเฉพาะทางลึกให้มีความชํานาญใน 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มวิศวกรรมสารสนเทศ 
วิศวกรรมเครือข่าย วิศวกรรมการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมควบคุมและหุ่นยนต์ 

2. โครงสร้างของหลักสูตรมีความเข้มแข็ง และมีจุดเด่นมากกว่าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เน้น
การผสมผสานทั้งศาสตร์ในด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกสแ์ละซอฟต์แวร์ ประกอบกับความรู้
ทางด้านเครือข่าย มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง เน้นรายวิชาปฏิบัติการ รายวิชา
โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

3. บุคลาการฝ่ายวิชาการมีความเข้มแข็ง มีคณุภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ ทําให้มีงานวิจัยและ
เครื่องมืออุปกรณ์ให้ผู้เรียนมโีอกาสได้มีประสบการณ์จริง นอกเหนือจากด้านทฤษฎี 

4. ผลผลิตของหลกัสูตร หรือบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม 
5. บุคลาการฝ่ายสนับสนุนมีความเข้มแข็ง และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้มีกิจกรรม

ส่งเสริมผู้เรียนได้หลากหลายกิจกรรม หลากหลายด้าน เสริมทักษะทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้
เฉพาะทางให้กับผู้เรียน 

 
จุดที่ควรพฒันา ( 5 ประเด็น) 

1. รูปแบบของการประเมินผู้เรียนที่ควรจะต้องมีความหลากหลาย 
2. การที่หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและต้ังงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหลักสูตร 
3. มีกระบวนการที่สามารถนําสิง่ที่ได้จากการประเมินผู้เรียน นํากลับมาใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 
4. หลักสูตรมีระบบการดูแลนิสิตที่มีผลการเรียนไม่ดี แต่ไม่ได้มีระบบในการจัดเก็บหรือทํา

กระบวนการให้เป็นมาตรฐาน 
 

 
แนวทางการพฒันา 

1. ระดมสมองบุคลากรฝ่ายวิชาการเพ่ือทําการศึกษา ค้นคว้ารูปแบบการประเมินผู้เรียนและวิธีการเรียน
การสอนในมิติใหม ่

2. จัดของบประมาณจากมหาวิทยาลัยหรือคณะฯ เพ่ือนํามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของหลักสูตร แต่
เป็นแนวทางที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

3. จัดทํา ออกแบบและสร้างกระบวนการรับผลการประเมินผู้เรียน นํากลบัมาใช้ในการปรับปรุงหลักสตูร 
4. จัดทํา ออกแบบและสร้างระบบในการติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนไม่ดี ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานการประเมินตนเองระดับหลกัสูตร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ปีการศึกษา 2558 
 

รหัสหลกัสูตร 25490101103864 
ช่ือหลกัสูตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาควชิา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
วนัทีร่ายงาน  

 
ผู้ประสานงาน  

ช่ือ ดร.คมสนัต ์กาญจนสิทธ์ิ 

ตําแหน่ง ประธานหลกัสูตร 
โทรศัพท์ 076276551 
email komsan@coe.phuket.psu.ac.th 
  

ช่ือ  

ตําแหน่ง  

โทรศัพท์  

email  

 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
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คํานํา 
 
 
 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งน้ีเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงๆ ขึ้นไป 

โดยในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยา
เขตภูเก็ต) ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพ CUPT (The Council of the 
University Presidents of Thailand Quality Assurance) ในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ ASEAN University 
Network-Quality Assurance (AUN QA) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559  

รายงานฉบับน้ีแสดงผลการประเมินตนเองตามแบบ AUN-QA ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ได้และการประเมิน
ตาม AUN-QA 11 ตัวบ่งช้ี ทางหลักสูตรฯ เห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือผลิตบัณฑิตตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป ดังน้ันในรายงานจะมีการรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษปนกันไป 
โดยต้ังเป้าหมายว่า ในการรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2559 จะมีการใช้ภาษาอังกฤษทั้งรายงาน 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับการประเมินจากผู้ประเมินชาวต่างชาติต่อไป 

 

 

 

 

      (ดร.คมสันต์ กาญจนสทิธ์ิ) 

ประธานหลักสูตรฯ 

    วันที่ 23 กันยายน 2559 
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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 

1. ข้อมูลทั่วไป  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดําเนินการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2558  เพ่ือการ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กําหนดไว้ แต่สําหรับปี
การศึกษา 2558  หลักสูตรฯ ถูกจัดการประเมินตามตามเกณฑ์ ASEAN University Network-Quality 
Assurance (AUN – QA)  ซึ่งแบ่งการดําเนินงาได้ 2 ส่วนคือ 
- ส่วนที่ 1 การกํากับมาตรฐาน   พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558  
- ส่วนที่ 2 การดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี 
 
2. แผนการดําเนนิงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรฯ โดยจัดให้มีการปรับปรุงทุก 5 ปี ตามเกณฑ์กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรอื มคอ. การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมจําเป็นจะต้องอยู่บนรากฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคง เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ ในสังคมยุคดิจิทัลและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย
เช่ือมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ อีกทั้งราคาต้นทุนการผลิตที่ลดลง ในขณะที่
ความต้องการนวัตกรรมคอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีมากขึ้น ทําให้เกิดการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจในรูปแบบ
ใหม่ ที่ต้องมีพลวัตในการบริหารจัดการที่ซับซ้อน  จากผลการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ฉุดรั้งอันดับของการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลของประเทศที่สําคัญคือ ความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่รองรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล โดยที่ทรัพยากรมนุษย์เป็นโครงสร้างหลัก
ที่สําคัญ ดังน้ันในแผนแม่บทที่สําคัญคือพันธกิจในการพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและทักษะ ให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพ่ือเข้าสู่การความเป็นมืออาชีพทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
สารสนเทศ จะเห็นว่าประเทศไทยยังคงขาดแคลนกําลังคนที่มีความเช่ียวชาญศาสตร์วิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและส่ือสาร เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศดังน้ันการพัฒนากําลังคน
ในระดับอุดมศึกษา จะต้องเน้นการสร้างบุคลากรทักษะสูงและเน้นความสามารถในการสร้างงานอย่างมี
ประโยชน์ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและ
ย่ังยืน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชาหลัก ดังน้ีคือ 
- วิศวกรรมสารสนเทศ  
- วิศวกรรมออกแบบระบบคอมพิวเตอร์  
- วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร  
- วิศวกรรมระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
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2.1 ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานปีที่ผ่านมา 
ปี 2558 เป็นปีแรกสําหรับการประเมินโดยเกณฑ์ AUN-QA จึงยังไม่มีรายงานความก้าวหน้าตาม

การประเมิน AUN-QA แต่ได้นําข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา นํามาปรับปรุง
การดําเนินการของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย (1) กระบวนการเรียนการสอนควรเน้นรูปแบบการปฏิบัติการ
ให้มากขึ้น, (2) หลักสูตรมีการติดตามกํากับการเปิดรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการเรียน, (3) พิจารณา
การเปิดรายวิชาเลือกควรมีความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน, (4) การเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอก
มาให้ความรู้และกระตุ้นการเรียนของนักศึกษา (5) การพิจารณาสถานที่ฝึกงานตรงกับสาขาวิชาที่
นักศึกษาสนใจ  

 
2.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร (จากผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

ปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรฯถูกบังคับด้วยข้อจํากัดจากทางสภาวิชาการฯในระดับมหาวิทยาลัย 
ทําให้ไม่คล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เน่ืองจากศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จะเห็นว่ารายวิชาของการเรียนการสอนในศาสตร์ทางด้าน
วิศวกรรมมีข้อจํากัดในเรื่องของรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไปหรือ General Education ที่ถูกบังคับเฉพาะรายวิชา
ที่มีจํากัด ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เรียนและรู้ในระดับที่สูงกว่าปกติ อีก
ทั้งไม่ส่งเสริมทักษะในเร่ืองของการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และส่งเสริมสร้างแนวคิดของการ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ Tech Startup มากกว่านั้นข้อจํากัดงบประมาณส่งผลในการสร้าง
นวัตกรรมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

 
2.2.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรควรรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมีส่วนเก่ียวข้องและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียในการใช้บัณฑิตมาร่วมช่วยพิจารณาปรับปรุง 
 
2.2.2 ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

การเปลี่ยนแปลงรายวิชาควรเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถนําเสนอรายวิชาที่ทันสมัยในรูปแบบ
หัวข้อพิเศษ (Special topics) เพ่ือพัฒนาการเรียนการเรียนสอนและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างยืดหยุ่น
มากกว่าปัจจุบัน  

 
2.2.3 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

การพัฒนาหลักสูตรฯ ภายใต้การบริหารจัดการของภาควิชาฯควรกําหนดแนวทางสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลการสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยในสายวิชาการมีการสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์
เข้าร่วมประชุมวิชาการและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับภารกิจการสอนและการวิจัย    ส่วนสายสนับสุนน
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สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมให้เหมาะสมกับภาระงาน  เพ่ือให้สามารถเก็บเก่ียวประสบการณ์นํามาพัฒนา
งานในอนาคต 
 
2.2.4 แผนการปฏิบัติการสําหรับปีการศึกษา 2559 

มีแผนการปฏิบัติงานใหม่ใน 3 ประเด็น คือ 
 2.2.4.1 การปรับรูปแบบการทํางานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพ่ือตอบสนองการบริหารงานหลักสูตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.4.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลในเรื่องนโยบาย
หลักของประเทศ ประกอบด้วยการพัฒนาและผลิตบัณฑิตช่วยขับเคล่ือนแนวทางของแผนประเทศไยยุคที่สี่ 
(Thailand 4.0) และแผนพัฒนาชาติ 20 ปี การสนับสนุนให้บัณฑิตมีแนวคิดของการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการ
พัฒนานวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้มีแนวคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
 2.2.4.3 การเตรียมบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนรับมือกับปัญหาสังคมในสภาวะจํานวน
นักศึกษาลดลงแต่การแข่งขันมากขึ้น ดังน้ันการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการ
ทํางาน และการค้นหาแนวทางการสอนรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่  
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บทที่ 1 
ส่วนนํา 

 
อธิบายโครงร่างหลักสูตร (Program Profile) สรุปข้อมูลเพ่ือให้เห็นภาพรวมของหลักสตูร อาทิเช่น 

1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
5. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับหลักสตูร เช่น 

 โครงสร้างหลักสูตร 
 อาจารย์ประจําหลักสตูร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 บุคลากรสนับสนุน 
 นักศึกษา 
 ผู้สําเร็จการศึกษา 
 ศิษย์เก่า 
 งบประมาณ 
 สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อ่ืนๆ 
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ประวัติของคณะ ภาควิชา และหลักสูตร 
2545  ริเริ่มโครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับนกัศึกษารุ่นแรกโดยใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2544  

2549-2550  ปรับปรงุใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2549 
2553-2554  ปรับปรงุใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553 
2558-2559  ปรับปรงุใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 
 

วัตถุประสงค์จดุเด่นของหลกัสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความโดดเด่นในโครงสร้างของหลักสูตร 
โดยบัณฑิตสามารถเลือกความชํานาญการในสายงานจาก 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ (1) สายการพัฒนาระบบสารสนเทศ (2) 
สายงานทางด้านระบบเครือข่าย (3) สายงานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบสมองกลฝังตัวและ (4) สายงาน
ทางด้านระบบหุ่นยนต์และควบคุมในอุตสาหกรรม เพื่อทําให้บัณฑิตของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความชํานาญ
เฉพาะด้าน นอกจากนี้รายวิชาชีพส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติทั้งในรูปแบบเป็นวิชาบรรยายพร้อมปฏิบัติ หรือการ
กําหนดให้มีโครงงานย่อยแบบชิ้นงานในแต่ละรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งมีรายวิชาปฏิบัติการทั้ง
ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ตลอดช้ันปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 พร้อมฝึกทักษะการพัฒนาโครงงานในรายวิชาเตรียม
โครงการฯ, รายวิชาโครงงานฯ 1 และรายวิชาโครงงานฯ 2 ทําให้บัณฑิตของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีทักษะของการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
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แผนภูมิแสดงการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
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ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับหลักสูตร 

 
หลักสูตร 
   จํานวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต 
   โครงสร้างหลักสูตร  
        ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป             30 หน่วยกิต 
         1) กลุ่มวิชาภาษา             12  หน่วยกิต        
         2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          12 หน่วยกิต         
         3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป          6 หน่วยกิต       
        ข. หมวดวิชาเฉพาะ    104  หน่วยกิต 
         1) วิชาแกน                                                        32       หน่วยกิต                     
      - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                21       หน่วยกิต      
               - กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรมศาสตร์                          7        หน่วยกิต                 
               - กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน                                   4 หน่วยกิต                
         2) วิชาเฉพาะด้าน             54       หน่วยกิต         
         - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์            3        หน่วยกิต 
               - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์           9        หน่วยกิต 
               - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ          12       หน่วยกิต 
               - กลุ่มฮาร์ดแวรแ์ละสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      16       หน่วยกิต 
               - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและโครงงาน                1        หน่วยกิต 
         3) วิชาเลือก                                                18       หน่วยกิต 
               - รายวิชาบังคับเลือกแขนงวิชาชีพ          12       หน่วยกิต 
               - รายวิชาเลือกวิชาชีพ             6         หน่วยกิต 
        ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี              6  หน่วยกิต 
        ง. ฝึกงาน               ไม่น้อยกว่า   320   ชั่วโมง        

 
 
 
 
 
 

จํานวนบุคลากร ผู้อยู่ปฏิบติังาน 

ประเภท 
คุณวุฒิ 
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง 

มัธยม
ปลาย 

รวมทั้งสิ้น 

สายอาจารย ์ 2 11 23   36 
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ภูเก็ต 1 6 5   12 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์   2   2 
อาจารย ์  6 3   9 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1     1 

หาดใหญ่ 1 5 18   24 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  1 9   10 
รองศาสตราจารย ์  1 3   4 
อาจารย ์ 1 3 6   10 

สายสนับสนุน 14 1 1 1 17 
ภูเก็ต 7 1 8 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 1 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2 2 
นักวิชาการอุดมศึกษา 1 1 2 
นักวิทยาศาสตร ์ 1 1 
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 

หาดใหญ่ 7 1 1 9 
ช่างไฟฟ้า 1 1 
ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 1 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2 2 
นักวิชาการอุดมศึกษา 2 2 
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 
ผู้ปฏิบัติงานบรหิาร 
ชํานาญงาน 1 1 
วิศวกร 1 1 

Grand Total 16 12 23 1 1 53 
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้น ยังไม่นับรวมอาจารย์ผู้ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 5 ราย 
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บทที ่2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

 
ตารางที ่1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที ่1 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ ์() 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ ์() 

1 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน  

5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์
ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

 

6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถา้มี)  

7 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์    

8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระใน

ระดบับณัฑิตศึกษา 
 

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบั
บณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด  

สรุปผลการดาํเนินงานองค์ประกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
      ไดม้าตรฐาน 
      ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที ่1.2 อาจารย์ประจําหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 1, 2, 3) 

ตําแหน่งทางวชิาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/
ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

สาขาวชิาตรง
หรือสัมพนัธ์
กบัสาขาทีเ่ปิด

สอน 
หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พนัธ์ 

1 นายธรรมรัฎฐ ์ 
สมิตะลมัพะ 
3 1005 01831 06 5 
 

1 ดร.คมสันต ์ 
กาญจนสิทธ์ิ 
3750100413224 

Ph.D.(Electrical 
Engineering)/ 
2558 

   

2 นายอภิชาติ   
หีดนาคราม   
3 8607 00041 78 5 

2 ผศ.ดร.วโรดม วรีะพนัธ์ 
3 9599 00114 37 6 

Ph.D.(Network 
Telecommunications, 
System and 
Architecture)/2554 

   

3 นายวศิรุต   จนัทระ         
3 8199 00103 79 1 

3 ผศ.ดร.อภิชาติ  
หีดนาคราม   
3 8607 00041 78 5 

Ph.D.(Algorithms  
and Theory)/ 2553 

   

4 นายยศวยี ์ แกว้มณี 
 3 9005 00417 00 4 

4 ดร.นพพณ  เลิศชูวงศา 
3 8399 00255078 

Ph.D.(Physic image 
processing)/2554 

   

5 นายฉกาจกิจ 
แท่นชยักลุ 
3 8205 00129 31 0 
 

5นายธรรมรัฎฐ ์ 
สมิตะลมัพะ    
3 1005 01831 06 5 

M.Sc.(Computer 
Information 
Systems)/ 2543 

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย * หลงัรายช่ืออาจารยท่ี์เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
        ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
        เป็นไปตามเกณฑ ์ 

1) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึน
ไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั หรือ 
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2) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการทาํ
วิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................... 
 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

       เป็นไปตามเกณฑ ์คือมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึนไป
ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ...................................................................................... 

ตารางที ่1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

ตําแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1  ดร.คมสนัต ์กาญจนสิทธ์ิ  Ph.D.(Electrical Engineering)/ 
2558 

  

2  ผศ.ดร.วโรดม วีระพนัธ์  Ph.D.(Network 
Telecommunications,Systemand 
Architecture)/2554 

  

3  ผศ.ดร.อภิชาติ  หีดนาคราม  Ph.D.(Algorithms  and Theory)/ 
2553 

  

4 ดร.นพพณ  เลิศชูวงศา  Ph.D.(Physic image 
processing)/2554 

  

5 นายธรรมรัฎฐ ์สมิตะลมัพะ  M.Sc.(Computer Information 
Systems)/ 2543 

  

6 ดร.วศิมน  พาณิชพฒันกลุ Ph.D.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคม)/2554                
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ตําแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

7 นายฉกาจกิจ   แท่นชยักลุ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)/ 2547   
8 นางสาวพชัรี  เทพนิมิตร วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)/2546   
9 นายยศวยี ์ แกว้มณี วศ.ม. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์)/2552 
  

10 นายอมัรินทร์  ดีมะการ  วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)/2549 

  

11 นายอภิชาต  วสุธาพิทกัษ ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)/2545   
12 นายจกัรพนัธ์   สวับุตร  วศ.ม. (คอมพวิเตอร์)/2553   
13 นางสาวกลุจรี   ตนัตยกลุ  วศ.ม. (คอมพวิเตอร์)/2552   
14 นายกฤตศิลป์ ศิลานนท ์ วศ.ม. (คอมพวิเตอร์)/2554   
15 Mr.David Arthur Sun  M.Sc.Information Systems 

Eastern Michigan University 
  

 
 
ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
            เป็นไปตามเกณฑคื์อ 

1) มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ.ใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวฒิุในระดบั ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ................................................................................................ 
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ตารางที ่1.4 อาจารย์ทีป่รึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ      
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 5, 9, 10) 

อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั
วทิยานิพนธ์หลกั และ

อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้า
อสิระ 

(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวชิา/ปีที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํ
วจัิย 

ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาหลกั) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

1      
2       
3     
4     
5     
 
ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระ 

  เป็นไปตามเกณฑ ์คือ เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอก หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.
ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.......................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวจัิยอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ........................................................................................... 

(หากขอ้น้ี เกณฑข์อ้ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ไม่นาํไปตดัสินวา่การดาํเนินงานไม่ไดม้าตรฐาน แต่เป็น
ขอ้เสนอแนะใหผู้บ้ริหารหลกัสูตรนาํไปพฒันา) 
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ตารางที ่1.5 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 6) 

อาจารย์ทีป่รึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วม 
(ระบุตาํแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวชิา/ปีที่
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1       
2        
3      
4      
5      

 
ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ ์คือ 
1) เป็นอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.เอก หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึนไปใน

สาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
3) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลยั และ

ไดแ้จง้ให ้สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแลว้ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.............................. 

 
ตารางที ่1.6 อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 7) 

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/
ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก 

1       
2        
3      
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อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 
(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/
ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทาํวจัิย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างองิ) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก 

4      
5      
 
ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ ์คือ  
1.  เป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือดาํรงตาํแหน่ง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ใน
การทาํวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
3. เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลยั และได้

แจง้ให ้สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแลว้ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ........................................................................................... 

 
ตารางที ่1.7 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 8) 

ผู้สําเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

   

   

   

ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑค์รบทุกราย  

1) มีผูส้าํเร็จการศึกษา........คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการท่ีมี proceedings จาํนวน.......ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ

ส่ิงพิมพว์ชิาการ........ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ................................................................................................ 
ผลการกาํกบัมาตรฐาน 
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เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาํหนด 
1) เร่ิมเปิดหลกัสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ................. 
2) ตามรอบหลกัสูตรตอ้งปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จและประกาศใชใ้นปี พ.ศ........ 

 ปัจจุบนัหลกัสูตรยงัอยูใ่นระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 ปัจจุบนัหลกัสูตรถือวา่ลา้สมยั 

สรุปผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผา่น เพราะ ดาํเนินงานผา่นทุกขอ้ 
 ไม่ผา่น เพราะ ดาํเนินงานไม่ผา่นขอ้..................... 
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บทที ่3 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
(การเขียนผลการดาํเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีอาจเขียนบรรยายตวับ่งช้ีโดยรวมใหค้รอบคลุมประเดน็ยอ่ย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเดน็การประเมินยอ่ย โดยอา้งอิงหลกัฐาน/เอกสารประกอบไปในเน้ือหาท่ีเขียน
บรรยาย และมีตารางขอ้มูลประกอบในแต่ละตวับ่งช้ี/ประเดน็ หรือนาํไปแยกไวใ้นส่วนภาคผนวกกไ็ด)้ 
ระดบัการประเมิน 
 เพื่อใหห้ลกัสูตรรับรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละเกณฑ ์และสามารถปรับปรุงพฒันา
ต่อไปได ้การประเมินหลกัสูตรใชเ้กณฑ ์7 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 7 ระดบั 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดบัความตอ้งการในการพฒันา 
1 ไม่ปรากฏการดาํเนินการ (ไม่มีเอกสาร 

ไม่มีแผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 
คุณภาพไม่เพยีงพออยา่งชดัเจน ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
หรือพฒันาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ คุณภาพไม่เพยีงพอ จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกบัการปฏิบติั 
หรือมีการดาํเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

คุณภาพไม่เพยีงพอ แต่การปรับปรุง แกไ้ข หรือ
พฒันาเพยีงเลก็นอ้ยสามารถทาํใหมี้คุณภาพเพียงพอ
ได ้

4 มีเอกสารและหลกัฐานการดาํเนินการ
ตามเกณฑ ์

มีคุณภาพของการดาํเนินการของหลกัสูตรตามเกณฑ ์

5 มีเอกสารและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึง
การดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา่
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการดาํเนินการของหลกัสูตรดีกวา่
เกณฑ ์

6 ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี 
7 ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือ

แนวปฏิบติัชั้นนาํ 
ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือแนวปฏิบติั
ชั้นนาํ 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the vision and 

mission of the institution. The vision and mission are explicit and known to staff and students. 
2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course and lesson 

should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes which should be aligned to 
the programme expected learning outcomes. 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate to the knowledge 
and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called transferable skills) outcomes 
that relate to any and all disciplines e.g. written and oral communication, problem-solving, 
information technology, teambuilding skills, etc. 

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which reflect the relevant 
demands and needs of the stakeholders. 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have 

been clearly formulated and aligned with 
the vision and mission of the university 
[1,2] 

       

1.2 The expected learning outcomes cover 
both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes [3] 

       

1.3 The expected learning outcomes clearly 
reflect the requirements of the 
stakeholders [4] 

       

Overall opinion        

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university 
ไดมี้การประชุมร่วมกนัของอาจารยภ์ายในภาควิชาฯ วนัท่ี 
11 กรกฎาคม 2559 เพื่ออบรมเร่ืองงานประกนัคุณภาพ 
และร่วมกนักาํหนด ELO ของหลกัสูตร พร้อมทั้งวางแผน
สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความตอ้งการ
ของ นศ.ปัจจุบนัและท่ีจบการศึกษาไปแลว้ เพื่อนาํมา
กาํหนด ELO ของ บณัฑิตเพิม่เติม 
 

1. CoEphuket1.1.1 : รายงานการประชุม
อาจารยว์นัท่ี 22 มิถุนายน 2559 
2. CoEphuket1.1.2 : วาระการประชุมฝ่าย
บริหาร วิชาการ กิจการนกัศึกษา และการ
ประกนัหลกัสูตร วนัท่ี 6-8 กรกฎาคม 2559 ท่ี
จงัหวดัพงังา 
 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes 
The expected learning outcomes have been specified by 
the Higher Education Commission, Thailand. The ELOs 
have been desugned to cover both of subject specific and 
generic learning outcomes.  They are clearly indicated in 
TQF. 2 P9-10. Moreover, The ELOs have been clearly 
mapped into every subject as indicated in TQF2 P. 35-
52.  
 

1. มคอ 2 หนา้ 9-10 : 
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2013/doc/Co
E_Bac_Course2553_2.pdf 
 
2. มคอ 2 หนา้ 35-52 : 
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2013/doc/Co
E_Bac_Course2553_2.pdf 

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

1. มีการประชุม อาจารย ์ซ่ึงเป็นหน่ึงใน Stakeholders เพื่อ

กาํหนด ELO ของหลกัสูตร และมี สกอ. รองรับหลกัสูตร 

2. บณัฑิตจะไดรั้บแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความวา่ มี

ความคิดเห็นอยา่งไรต่อหลกัสูตร และตอ้งการให้

หลกัสูตรพฒันาเร่ืองอะไรบา้ง 

3. นกัศึกษาปัจจุบนั จะตอ้งทาํแบบสอบถามบนระบบ

1. รายงานการประชุมอาจารยว์นัท่ี 22 
มิถุนายน 2559 และ วาระการประชุมฝ่าย
บริหาร วิชาการ กิจการนกัศึกษา และการ
ประกนัหลกัสูตร วนัท่ี 6-8 กรกฎาคม 2559 ท่ี
จงัหวดัพงังา (ดงัเอกสารแนบท่ี 
CoEphuket1.1.1 และ CoEphuket1.1.2) 

2. CoEphuket1.3.1 : บนัทึกการประชุมฝ่าย

วิชาการเทอม 1/58  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ประเมิน เพื่อประเมินการเรียนการสอน และรายวิชาท่ี

ลงทะเบียน ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีทางภาควิชาฯ จะนาํมา

วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการ

ของ นศ. 

3. CoEphuket1.3.2 : บนัทึกการประชุมฝ่าย

วิชาการเทอม 2/58 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 

specifications for each programme it offers, and give detailed information about the programme 
to help stakeholders make an informed choice about the programme. 

2. Programme specification including course specifications describes the expected learning 
outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to understand the 
teaching and learning methods that enable the outcome to be achieved; the assessment methods 
that enable achievement to be demonstrated; and the relationship of the programme and its study 
elements. 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the programme specification 

is comprehensive and up-to-date [1,2] 
       

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date [1,2] 

       

2.3 The programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders [1,2] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
The information about the program has been clearly indicated 
in TQF2, which has been approved by the High Education 
Commission of Thailand. Moreover, the program is regularly 
updated every 5 years.  

1 TQF2 : 
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2013/d
oc/CoE_Bac_Course2553_2.pdf 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
The information about the courses is clearly indicated in TQF2 
and course syllabus that are presented at the beginning of every 
class. Thus, lecturers and students are clear on the ELOs, what 
to study, and the objectives of each subject. 
 
The details of every course are regularly updated by lecturers 
based on evaluation marked in the former TQF5.  
 

1. TQF2 at 
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2013/d
oc/CoE_Bac_Course2553_2.pdf 
 
2. TQF3 and TQF5 : can be downloaded 
at http://tqf.phuket.psu.ac.th  

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
The programme and course specifications in TQF2 have been 
attached on the department’s website: 
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2013/doc/CoE_Bac_Course25
53_2.pdf.  
 
It can be accessed and downloaded easily by every stakeholder. 
Moreover, on the orientation day, every new student will be 
introduced about how to download the TQF2 and how to use it 
during his/her study. 
 
In addition, LMS (Learning Management System) is another 
channel that allows lecturers to communicate with the students. 
Course syllabus, documents, slides and home work will be 
posted on the website. 

1. TQF2 at  
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2013/d
oc/CoE_Bac_Course2553_2.pdf 
 
2. Learning Management System at  
http://lms.phuket.psu.ac.th  
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Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are constructively aligned 

to achieve the expected learning outcomes. 
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the contribution made 

by each course in achieving the programme's expected learning outcomes is clear. 
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, sequenced, and 

integrated. 
4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic courses, the 

intermediate courses, and the specialised courses. 
5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue an area of 

specialisation and incorporate more recent changes and developments in the field. 
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-to-date. 

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

3.2 The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes is clear 
[2] 

       

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date [3,4,5,6] 

       

Overall opinion        

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
The curriculum is designed based on constructive alignment 
with the expected learning outcomes. The curriculum has been 
approved by the university committee and have been 
guaranteed and standardized by the High Education 
Commission of Thailand 
 

1. TQF2 at  
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/ 
2013/doc/CoE_Bac_Course2553_2.pdf 
 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
TQF 2, 3 and 5 make The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes to be clear. 
 
In TQF2, every ELO is clearly mapped into every course of our 
programme. And it is approved by the High Education 
Commission of Thailand that the ELO of both of subject 
specific outcomes and generic outcomes are covered. 
 
In every subject, the teaching methods leading to each ELO 
achievement and the ELO evaluation criteria are clearly 
designed and indicated in TQF3 before the class begins. 
 
In addition, at the end of every semester, every subject that 
have been taught in that semester will be evaluated that the 
ELOs have been achieved or not by both of the lecturers and 
the students. Students evaluate their ELO achievement through 
the website: http:// www.phuket.psu.ac.th/evaluation and 
lecturers report the ELO achievement through TQF5 system at 
http://tqf.phuket.psu.ac.th . 
 
Moreover, a summery meeting about teaching and studying is 

1. TQF2 at  
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/ 
2013/doc/CoE_Bac_Course2553_2.pdf 
 
2. TQF3 and 5 in 
http://tqf.phuket.psu.ac.th  
 
3. รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ภาค
การศึกษา 1/58 และ 2/58 (ดงัเอกสาร
แนบท่ี CoEphuket1.3.1 และ 
CoEphuket1.3.2) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
organized at the end of every semester to verify that each 
course can achieve the expected learning outcomes. If not, 
solutions are proposed to improve the programme. 
 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
The curriculum is logically structured, sequenced, integrated 
and were approved by the High Education Commission of 
Thailand. 
 
The curriculum is periodically improved and updated every 5 
years based on the standard of the High Education Commission 
of Thailand. 
 
Moreover, every academic year, the department organizes a big 
meeting to have a minor update in subjects and curriculum and 
any other details about academic. 
 
 

1 วาระการประชุมฝ่ายบริหาร วิชาการ 
กิจการนกัศึกษา และการประกนั
หลกัสูตร วนัท่ี 6-8 กรกฎาคม 2559 ท่ี
จงัหวดัพงังา (ดงัเอกสารแนบ 
CoEphuket 1.1.2)  
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1.  
 

Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of the 

university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs that influences what 
and how students should be taught. It defines the purpose of education, the roles of teachers and 
students, and what should be taught and by what methods. 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the student, and 
not just something that is imparted by the teacher. It is a deep approach of learning that seeks to 
make meaning and achieve understanding. 

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes when learning. 
This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of learning, what he or she knows 
about his or her own learning, and the strategies she or he chooses to use. 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed, supportive, 
and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate responsibly 

in the learning process; and 
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful choices in 

terms of subject content, programme routes, approaches to assessment and modes and 
duration of study. 

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn and instil in 
students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical inquiry, information-
processing skills, a willingness to experiment with new ideas and practices, etc.). 

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1]  

  
 

     

4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes [2,3,4,5] 

   
 

    

4.3 Teaching and learning activities enhance 
life-long learning [6] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

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

1. The educational philosophy is well articulated by the 
university. 

2. The educational philosophy of our programme is 
also indicated and communicated to all stakeholders 

3. Lecturers design their teaching and learning 
approach based on the educational philosophy of the 
university and indicate in TQF3 at the beginning of 
every semester. 

4. At the beginning of every subject in each semester, 
lecturers always present the educational philosophy 
to students. Moreover, educational philosophy is 
usually inserted during the classes in order to make 
student realize the roles of students. 

1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยั และ

วิสยัทศัน์ : http://www.psu.ac.th/th/vision 

2. CoEphuket4.1.1 : ปรัชญาการศึกษาของ

หลกัสูตร 

3. ระบบ TQF Online at https://tqf-

phuket.psu.ac.th 

 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
Lecturers always design their teaching and learning activities 
aligned to the achievement of ELOs and indicated into the 
TQF3 online system.   
 
The improvements of teaching and learning technics are 
always done based on the comment and evaluation in TQF5 
and Evaluation Online system. 
 
Students always participate on the design of activities in the 
class. Moreover, students will be taught to be able to search, 
learn and integrate knowledge by themselves.  
 
Our department support students to have better quality 
learning by improving our library and Project room to make 
students feel relaxed and can be able to study in the 
cooperative learning environment. 
 
The programme is flexible and enable learners to make 
meaningful choices in terms of subject content. In the 3rd and 
4th years of study, students are able to choose and design 
their major from our 4 branches: Informatics, Robotics, 
Computer Networking and Computer System Design. In 
addition, students also have chances to choose their selective 
courses. 

1. ระบบ TQF Online at https://tqf-

phuket.psu.ac.th 

2. ระบบประเมินการเรียนการสอน, 

รายวิชา และ การประเมินผลสมัฤทธ์ิการ

เรียนรู้ของ นศ. ในรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่

ละเทอม 

http://phuket.psu.ac.th/evaluation/ 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

Teaching and learning activities have been designed in many 

dimensions in order to enhance life-long learning of our 

students as following. 

 In class, students are taught to achieve both of specific and 

1. TQF2 Page 9-10 and 35-36 

2. CoEphuket4.3.1 เอกสารสรุปการเขา้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัภายนอก เช่น 

การแข่งขนัเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
generic outcomes, which will support the students to have a 

long-life learning such as… 

The knowledge outcome, which teach the students to be able 

to analyze problems and be able to solve those problems by 

themselves. In addition, the students are able to applied and 

integrate what they have learnt in their works. 

The intellectual skill is one of our main ELO. This skill makes 

students to think systematically and know how to search and 

acquire knowledge by themselves.  

Activities outside the classrooms also encourage student to 

enhance life-long learning such as Projects, Recreation 

activities (Internal sport day and Corporate social 

responsibility and social aid activities in Co-Curricular 

Activities subject) and Joining the well-known competitions 

organized by outside parties (e.g. ACM-ICPC and National 

Software Contest). 

English is also important and has been encouraged by the 

department and university. Students have to join Tell Me 

More project, which is an online English Study Programme at 

the website http://tmm.psu.ac.th . Our university believes that 

English is a key to help students on long-life learning in 

future. 

ระดบัภาคใต ้ระดบัประเทศ เอเชีย และ

ระดบัโลก, การเขา้ร่วมแข่งขนัรายการ 

NSC (National Software Contest) ท่ีจดั

โดย NECTEC หรือ certificate ต่างๆ จาก

กิจกรรมเหล่าน้ี หรือลิงคป์ระกาศผลรางวลั

กไ็ด ้

3. Additional English Online Studying : 

Tell Me More at http://tmm.psu.ac.th  
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

a. New student admission 
b. Continuous assessment during the course of study 
c. Final/exit test before graduation 

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be adopted and be 
congruent with the expected learning outcomes. They should measure the achievement of all the 
expected learning outcomes of the programme and its courses. 

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, formative, and 
summative purposes. 

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading should be explicit and communicated to all concerned. 

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the programme. 
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, reliable and fairly 

administered. 
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and regularly evaluated 

and new assessment methods are developed and tested. 
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected learning 
outcomes [1,2] 

   
 

    

5.2 The student assessments including 
timelines, methods, regulations, weight 

   
 

    

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students 
[4,5] 
5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are used 
to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6,7] 

  
 

     

5.4 Feedback of student assessment is 
timely and helps to improve learning 
[3] 

   
 

    

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

   
 

    

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes 
A variety of assessment methods have been used in order to 
evaluate the ELOs of the students such as… 
 
Midterm and Final tests are used to mainly evaluate the 
ELO in terms of Knowledge or subject specific outcomes.  
 
Group assignments are also used to measure the student 
achievement in terms of team working, communication skill 
and knowledge searching skills. Moreover, every student 
has to work on his/her individual project, which assure that 
the student is ready to jump into the labor market.  
 

1. CoEphuket 5.5.1 : ประกาศรับ นศ. 
โครงการต่างๆ ท่ีไดท้าํในปีการศึกษา 
2558 ซ่ึงท่ีมีระบุเก่ียวกบัคุณสมบติัของ 
นร.  
  
2. CoEphuket 5.5.2 : แบบสอบถามความ
คิดเห็นผูใ้ชบ้ณัฑิต CoE Phuket 
 
3. CoEphuket 5.5.3 แบบสาํรวจขอ้มูล
บณัฑิตและศิษยเ์ก่า เก่ียวกบัการไดง้านทาํ 
และความเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
About morality and Ethics, we usually use in-class 
observations to assess student attitude, behavior and 
problem reaction. 
  
Student assessment is also done in many periods, starting 
from the beginning when students are classified to join our 
programme. Educational background and other information 
gotten from the interview have been used to select potential 
student to join our programme. 
 
Students have also been evaluated during their study in our 
programme in both of subject specific and generic 
outcomes. 
 
Project is usually used as an Exit Exam. Every student has 
to work on his/her individual project before the graduation. 
Project is a tool to encourage students to show their 
potential, to use and to apply their knowledge in order to 
solve any problems and to finish their project. 
 
Finally, after graduations, a set questionnaire will be 
randomly sent to some enterprises and employers that have 
our graduated students to work with. The questionnaire 
helps us to collect feedbacks about the students. This 
questionnaire is used as a student assessment. 
 
Furthermore, TQF 3 is a strong evident showing that before 
starting every semester, every lecturer has to design his/her 
teaching and evaluating method in order to assure that every 
ELO that has been mapped into his/her class will be taught 
and evaluated. 

4. ระบบ TQF Online at https://tqf-
phuket.psu.ac.th 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution and grading are clearly 
indicated in TQF3 and also at the course syllabus, which is 
clearly introduced to the students at the first hour of every 
semester. Course syllabus is also uploaded into LMS 
(Learning Management System) 
 

1. ระบบ TQF Online at https://tqf-
phuket.psu.ac.th 
2. ระบบ LMS http://lms.phuket.psu.ac.th/ 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability 
and fairness of student assessment 
In lecturing courses, grading system has been announced by 
the faculty and is used for grading students in the program. 
หลกัสูตรกาํหนดใหทุ้กรายวชิามีการออกขอ้สอบไปใน
ทิศทางเดียวกนัคือ เป็นคาํถามพื้นฐาน 60% และขอ้สอบ
ประยกุต ์40% และกาํหนดเกณฑก์ารใหเ้กรดดงัน้ี 
50 > คะแนนสอบ ไดเ้กรด E 
50 < = คะแนนสอบ < 55 ไดเ้กรด D 

55 < = คะแนนสอบ < 60 ไดเ้กรด D+ 
60 < = คะแนนสอบ < 65 ไดเ้กรด C 
65 < = คะแนนสอบ < 70 ไดเ้กรด C+ 
70 < = คะแนนสอบ < 75 ไดเ้กรด B 
75 < = คะแนนสอบ < 80 ไดเ้กรด B+ 
80 < = คะแนนสอบ ไดเ้กรด A 

 
ขอ้สอบท่ีใชส้อบในแต่ละรายวิชา จะไดรั้บการประเมินจาก
อาจารยท่์านอ่ืนท่ีอยูใ่นสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ช่วยตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมเร่ืองความยากง่ายของขอ้สอบ 
และจาํนวนขอ้สอบเทียบกบัเวลาท่ีใชส้อบ เพื่อใหข้อ้สอบทุก
วิชามีความน่าเช่ือถือ มีความยากง่าย และมีมาตรฐานท่ี
ใกลเ้คียงกนั 

1. TQF2 Page 63 ระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี หวัขอ้11 การ
วดัและการประเมินผล at  

http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2013/do
c/CoE_Bac_Course2553_2.pdf 
 
2. CoEphuket 5.3.1 : วาระการประชุม

ฝ่ายวิชาการก่อนเร่ิมปีการศึกษา 2558  
พดูเร่ือง ความพร้อมในการสอน 
ประกาศ เร่ืองเกณฑ ์รายงานการ
ประชุมภาควิชาฯ ท่ีมีการพดูถึงการ
จดัการ และการใหค้ะแนนรายวิชา
โครงงาน และวิชาปฎิบติัการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
 
For courses that are laboratory, work training and projects, 
the rubrics and marking schemes are usually discussed and 
generated among lecturers during the meeting organized at 
the beginning and after each semester.  
 
วิชาโครงงานใชก้ารใหค้ะแนนจากกรรมการสอบ 4 ท่าน 
นอกจากน้ียงัมีการแสดงผลงานของ นศ. ร่วมกนั ทาํให้
อาจารยไ์ดมี้โอกาสเดินชมผลงานของ นศ. ท่ีอยูใ่นท่ีปรึกษา
ของตนเอง และของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่านอ่ืน ทาํใหก้ารให้
คะแนนในวาระการประชุมเกรดมีความเป็นธรรมมากข้ึน ลด
ปัญหาความเหล่ือมลํ้าในการใหค้ะแนน เช่น อาจารยบ์างท่าน
ใหค้ะแนนง่าย หรือบางท่านใหค้ะแนนยาก เป็นตน้ 
 
นอกจากน้ีก่อนส่งผลคะแนนเขา้ระบบเพือ่ตดัเกรด จะมีการ
ประชุมในภาควิชาฯ เพื่อใหอ้าจารยทุ์กท่านเห็นคะแนนท่ี
ตวัเองให ้และท่ีอาจารยท่์านอ่ืนให ้เพื่อช่วยกนัสงัเกตวา่มี
ความเหล่ือมลํ้าในการใหค้ะแนนหรือไม่  หากการใหค้ะแนน
จากกรรมการมีความต่างกนัมาก อาจารยแ์ต่ละท่านจะช่วยกนั
ถกพร้อมทั้งหาขอ้สรุปคะแนนท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรมใหแ้ก่
นกัศึกษาแต่ละคน 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
Feedback from student assessment in Online evaluation 
system is usually taken into account. Comments lead to the 
improvement of the teaching technique in that subject.  
All of these details can be found in TQF5, which is timely 
done at the end of each semester. 
 
Moreover, at the end of every semester, every lecturer has to 
join the meeting concerning with academic issues, students 

1. ระบบ TQF Online at https://tqf-
phuket.psu.ac.th 

2. บนัทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ
เทอม 1_58 (ดงัเอกสารแนบ 
CoEphuket 1.3.1) 

3. บนัทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ
เทอม 2_58 (ดงัเอกสารแนบ 
CoEphuket 1.3.2) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
assessment, grading and every problem that happen during 
that semester. Contribution, improvement and any updates 
in program, course and teaching technique are usually 
happen. 
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นกัศึกษามีความสะดวกในการเขา้ประเมินไดผ้า่นทางระบบ
เวบ็ไซตโ์ดยตรง และมีการแจง้เตือนผา่นเฟสบุคของภาควิชา
ฯ เพื่อแจง้ข่าวให ้นศ. เขา้ประเมินตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด 
 

1. ระบบประเมินการเรียนการสอน , 
รายวิชา และ การประเมินผลสมัฤทธ์ิการ
เรียนรู้ของ นศ. ในรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
แต่ละเทอม 
http://phuket.psu.ac.th/evaluation/ 

 



 

40 
 

 

 

 

Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs (including 

succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) are carried out to ensure 
that the quality and quantity of academic staff fulfil the needs for education, research and service. 

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

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic staff will be 
able to: 

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate assessment 

methods to achieve the expected learning outcomes; 
 develop and use a variety of instructional media; 
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses they deliver; 
 reflect upon their own teaching practices; and 
 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which includes teaching, 
research and service. 

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, taking into 

account their academic freedom and professional ethics. 
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and appropriate 

training and development activities are implemented to fulfill the identified needs. 
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 

support education, research and service. 
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

   
 

    

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured 
and monitored to improve the quality of education, 
research and service [2] 

  
 

     

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics 
and academic freedom for appointment, deployment 
and promotion are determined and communicated 
[4,5,6,7] 

   
 

    

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

    
 

   

6.5 Training and developmental needs of academic 
staff are identified and activities are implemented to 
fulfil them [8] 

   
 

    

6.6 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [9] 

   
 

    

6.7 The types and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement [10] 

  
 

     

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
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 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

มีการวางแผนและดาํเนินการตามระเบียบการ

บริหารงานบุคคลสาํหรับการจา้งงาน และการต่อ

สญัญาสาํหรับทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ มีแผน

ความกา้วหนา้ทางสายงานดา้นตาํแหน่งวิชาการ มี

การเล่ือนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมิน (TOR) 

เพื่อเติมเตม็ ความจาํเป็นดา้นการเรียนการสอน 

การวิจยั และ การบริการวิชาการ 

 

- ระเบียบการบริหารงานบุคคลสาํหรับการจา้งงาน 

และการต่อสญัญา ขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้ง

ต่างๆ  ท่ีhttp://www.ga.eng.psu.ac.th/rules-menu 

- แผนอตัรากาํลงั (Manpower Plan) เก่ียวกบัการแบ่ง

โหลดการสอน แสดงในรายงานการประชุมดงัเอกสาร

แนบ CoEphuket 1.1.2 (รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร 

วิชาการ กิจการนกัศึกษา และการประกนัหลกัสูตร ท่ี

จงัหวดัพงังา) 

- CoEphuket 6.1.3 ประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของพนกังาน

มหาวิทยาลยั พ.ศ.2559 

(http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_317.pdf) 

- ระบบ TOR (https://tor.psu.ac.th/) 

- ระบบ competency 

(https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx) 

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

มีการวดัสดัส่วนของผูส้อนต่อผูเ้รียน และภาระ

งานของผูส้อน และมีระบบการประเมินเพื่อพฒันา

คุณภาพดา้นการเรียนการสอน การวจิยั และการ

บริการวิชาการ 

- การแบ่งโหลดการสอน แสดงในรายงานการประชุม

ดงัเอกสารแนบ CoEphuket 1.1.2 - ระบบ HRMIS 

(https://hrmis.psu.ac.th/) 

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

มีประกาศเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือก ซ่ึงให้

ความสาํคญัดา้นจริยธรรมวิชาชีพ และ

ความสามารถทางวิชาการ สาํหรับการจา้งงาน 

รวมถึงความกา้วหนา้ทางสายงาน และเผยแพร่ให้

ทราบผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ 

 

1 ประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบติัราชการของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2559 

(ดงัเอกสารแนบท่ี CoEphuket 6.1.3) 

2. เอกสารประกาศรับสมคัรอาจารยท่ี์แขวนบน

เวบ็ไซตข์องคณะ (http://www.eng.psu.ac.th) 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

มีการกาํหนดและประเมินผลสมรรถนะของ

บุคลากรสายวชิาการผา่นระบบ compentency และ

ใหบุ้คลากรรับทราบ 

 

1. ระบบ Competency 

(https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx) 

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

มีการจดักิจกรรมอบรมและพฒันาบุคลากรสาย

วิชาการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมีนโยบายท่ี

จดัสรรงบประมาณใหบุ้คลากรเดินทางไปอบรม

ตามความตอ้งการของแต่ละคน 

 

1. CoEphuket 6.5.1 : เอกสารอนุมติัเดินทางไปอบรม

ของอาจารย ์และบุคลากร  

2. CoEphuket6.5.2 : เอกสารอนุมติัการจดักิจกรรม

ดา้นส่งเสริมวชิาการ 

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

การบริหารผลการปฏิบติังาน เช่น ใหเ้งินรางวลั

ตอบแทนการตีพิมพง์านวิจยัในวารสาร กล่าวยก

ยอ่งใหเ้กียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจในท่ีประชุมภาคฯ 

และเผยแพร่ข่างประชาสมัพนัธ์การปฏิบติังานนั้น

1. CoEphuket 6.6.1 : เอกสารอนุมติัการเบิกจ่ายเงิน

รางวลัตอบแทนการตีพิมพง์านวิจยัในวารสาร 

2. เวบ็ไซตข่์าวประชาสมัพนัธ์ภาควิชา ฯ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ซํ้าผา่นทางเวบ็ไซตภ์าควิชา 

 

(http://www.coe.phuket.psu.ac.th/) 

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

มีการเผยแพร่และบนัทึกการพฒันางานวจิยัรวมถึง

ผลงานตีพิมพต่์างๆ และปริมาณของกิจกรรมดา้น

การวิจยัของทีมวิจยัผา่นทางเวบ็ไซต ์

 

1. เวบ็ไซตเ์ผยแพร่กิจกรรมวจิยัและรายการผลงาน

ตีพิมพต่์างๆ ของทีมวิจยั 

(http://infar.coe.phuket.psu.ac.th/index.php/78-

article/73-publications) 

 

Full-Time Equivalent (FTE) 
 

Category  M  F 

Total 

Percentage of PhDs  
 

Headcounts 

FTEs 

Professors  -  -  -  -  - 
Associate/ 
Assistant 
Professors 

2  -  2  2  100 

Full-time Lecturers  8  1  9  9  33.33 

Part-time Lecturers  1  2  3  1.1  33.33 

Visiting 
Professors/ 
Lecturers 

1  0  1  1  0 

Total  12  3  15  13.1  40 
 

 

Staff-to-student Ratio  
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Academic Year  Total FTEs of Academic 
staff 

Total FTEs of students  Staff-to-student 
Ratio 

2015  12  472  39.33 

2014    9  497  55.22 

2013  11   483  43.90 

2012  8  424  53.00 

2011  10  407  40.70 

 

Research Activities 

Academic 

Year 

Types of Publication 

Tota
l 

No. of 

Publications 

Per Academic 

Staff 

ln-house/ 

Institutional 
Nationa

l 
Regional 

Internationa
l 

 

2015  -  2  -  7  9  0.75 

2014  -  1  -  5  6  0.66 

2013  -  -  -  5  5  0.45 

2012  -  -  -  1  1  0.13 

2011  -  -  -  -  -  0.00 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 

laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that the quality and quantity 
of support staff fulfil the needs for education, research and service. 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of support staff are 
determined and communicated. Roles of support staff are well defined and duties are allocated 
based on merits, qualifications and experiences. 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their competencies 
remain relevant and the services provided by them satisfy the stakeholders' needs. 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and appropriate 
training and development activities are implemented to fulfil the identified needs. 

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for  
education, research and service [1] 

    
 

   

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated [2] 

    
 

   

7.3 Competences of support staff are identified 
and evaluated [3] 

   
 

    

7.4 Training and developmental needs of        

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 
7.5 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service [5] 

   
 

    

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
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 

วางแผนและดาํเนินการตามแผนบริหารและพฒันาทรัพยากร

บุคคลสายสนบัสนุน ตามความตอ้งการจาํเป็น โดยคาํนึงถึง

ทรัพยากรหอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ ทรัพยากรดา้นสารสนเทศ 

และ ดา้นการจดับริการแก่ นกัศึกษา ในหวัขอ้การเรียนการสอน 

การวิจยั และการบริการวิชาการ 

 

1. แผนยทุธศาสตร์พฒันาภาควิชาฯ 

ประจาํปี 2558 ดงัเอกสารแนบ 

CoEphuket 5.3.1 วาระการประชุมฝ่าย

วิชาการก่อนเร่ิมปีการศึกษา 2558 และ

แผนยทุธศาสตร์พฒันาภาควิชาฯ 

ประจาํปี 2558 

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

กาํหนดเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือก สาํหรับตาํแหน่งงาน การ

จา้งงาน ความกา้วหนา้ทางสายงานของบุคลากร สายสนบัสนุน 

และเผยแพร่ใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

1. ระเบียบเร่ืองการประกาศรับสมคัรงาน

ประจาํคณะฯ บนเวปwww.eng.psu.ac.th 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

มีการจดัการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน 

 

1. ระบบภาระงาน TOR 

(https://tor.psu.ac.th) 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to 
fulfil them 

กระตุน้ความตอ้งการของบุคลากรสายสนบัสนุนในการอบรม

และพฒันา และจดักิจกรรมอบรมและพฒันาตามความตอ้งการ

นั้น 

1. เอกสารอนุมติัเดินทางไปอบรมของ

อาจารย ์และบุคลากร (ดงัเอกสารแนบ 

CoEphuket 6.5.1) 

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

นโยบายทางคณะฯจดัการประกวดผลงานนวตักรรมเชิง

ปฏิบติังานสนบัสนุนการเรียน การสอน การวิจยั และการบริการ 

 

1. ประกาศคณะฯ การประกวดผลงาน

และนวตักรรมในการนาํไปใชป้ระโยชน์

ขอ้มูล บนเวปไซต ์www.eng.psu.ac.th 

Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel  0.2 -  0.2 
Laboratory Personnel  2.5 -  2.5 
IT Personnel  1   1 
Administrative Personnel  3.8   3.8 
Student Services Personnel 
(enumerate the services) 

 0.5   0.5 

Total  8   8 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly defined, 

communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 

workload, student progress, academic performance and workload are systematically recorded and 
monitored, feedback to students and corrective actions are made where necessary. 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services 
are available to improve learning and employability. 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student learning, the 
institution should provide a physical, social and psychological environment that is conducive for 
education and research as well as personal well-being. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-
date [1] 

   
 

    

8.2 The methods and criteria for the 
selection of students are determined 
and evaluated [2] 

   
 

    

8.3 There is an adequate monitoring 
system for student progress, academic 
performance, and workload [3] 

   
 

    

8.4 Academic advice, co-curricular        

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
activities, student competition, and 
other student support services are 
available to improve learning and 
employability [4] 
8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and research as 
well as personal well-being [5] 

  
 

 

     

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
Student intake policy and admission criteria are clearly 
defined and announced by mail and on the website. These 
admission criteria were approved by the university 
committee (the registration office: admission).  The 
announcements are usually posted on the university website 
(http://www.entrance.psu.ac.th), the department website 
(http:// http://www.coe.phuket.psu.ac.th) and the admission 
FaceBook of our department 
(https://www.facebook.com/CoE.Admission) 

1. http://www.entrance.psu.ac.th 
2. http:// http://www.coe.phuket.psu.ac.th 
3. 
https://www.facebook.com/CoE.Admission 
 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
Methods and criteria for selecting students are usually 
determined and evaluated before and after each student 
admission. Moreover, at the end of academic years, there is 
an important meeting about student admission, which 
mainly concern about what we have done on the last 
academic year and what we will do about methods and 
criteria for selecting students for the next academic year. 

1. รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร 
วิชาการ กิจการนกัศึกษา และการ
ประกนัหลกัสูตร ท่ีจงัหวดัพงังา 
(ดงัเอกสารแนบท่ี CoEphuket 
1.1.2) 

2. บนัทึกการประชุมฝ่ายวิชาการเทอม 
1_58 (ดงัเอกสารแนบ CoEphuket 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1.3.1) 

3. บนัทึกการประชุมฝ่ายวิชาการเทอม 
2_58 (ดงัเอกสารแนบ CoEphuket 
1.3.2) 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
Student progress and academic performance can be 
monitored by Student Information System (SIS).  
 
For projects, students have to send their progress into the 
online system called   
 
The workload of each subject can be monitored by Learning 
Management System (LMS) 

1. http://sis.phuket.psu.ac.th 
2. http://lms.phuket.psu.acth 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability 
For academic advice, every student has his own teacher 
adviser, who is willing to give advice to their students 
whether the topics are about studying or the student life. 
The information about students and academic results have 
been uploaded into Student Information System at 
http://sis.phuket.psu.ac.th. 
 
Co-curricular activities are mainly found in 242-001 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1Co-Curricular Activities, which 
opens a chance for student to create a project integrating 
what the students have studies to some corporate social 
responsibility activities. 
 
The programme has its own library, reading room, 2 
software and 1 hardware laboratories, and project rooms, 
which are sufficiently serve the requirement of students. 

1. Student Information System 
through http://sis.phuket.psu.ac.th 

2. TQF 3 of 242-001 กิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 1Co-Curricular 
Activities 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
Every room mentioned above, except library, is opened 7 
days 24 hours. The finger print is used for access 
authentication.  
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as 
personal well-being 
Students can enjoy their life in the university and have their 
well-being by using every sport equipment and arena 
belonged to the university for their creation activities.  
 
Moreover, the programme has created a studying 
environment for students such as library, reading room, 2 
software and 1 hardware laboratories, and project rooms. 
Students can use these rooms, except library, 7 days 24 
hours.  
 
In addition, the programmes has organized and supported 
many activities beyond the academic purposes such as the 
internal sport day, activities in children day, commencement 
day and social-aid activities that created by students. 

1. CoEphuket 8.5.1 : ภาพถ่าย
บรรยากาศมหาวทิยาลยั สนามกฬีา 
ห้องสมุดภาควชิาฯ ห้องแลป 
HW/SW และ ห้องโปรเจค  

 

Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2558  125  120  114 

2557  166  120  147 

2556  150  120  132 

2555  145  120  128 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and information 

technology are sufficient. 
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the study 

programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that enables the 

campus community to fully exploit information technology for teaching, research, services and 
administration. 

7.  Environmental, health and safety standards and access for people with special needs are defined 
and implemented. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities and 
equipment (lecture halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are adequate and 
updated to support education and research 
[1] 

    
 

 

   

9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support education 
and research [3,4] 

   
 

 

 
 

 

   

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

   
 

    

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
and research [1,2] 
9.4 The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and updated to 
support education and research [1,5,6] 

    
 

 

   

9.5 The standards for environment, health 
and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented 
[7] 

  
 

 
 

 
 

    

Overall opinion    
 

    

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support education and research 
หอ้งบรรยาย และหอ้งเรียน ทุกหลกัสูตรในวิทยาเขตใชพ้ื้นท่ี
ส่วนกลางของวิทยาเขต ซ่ึงมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกใน
การเรียนการสอนครบครัน เช่น โปรเจคเตอร์  visualizer 
ไมโครโฟนและเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองปรับอากาศ และ
กระดาน 
 
หอ้งเรียนขนาดใหญ่กเ็ป็นหอ้งแบบ slope ทาํใหน้กัศึกษา
สามารถมองเห็นหนา้ชั้นเรียนไดช้ดัเจน โตะ๊เรียนหอ้งบรรยาย
ยงัมีปลัก๊ให ้นศ. เสียบในกรณีท่ีใชค้อมพวิเตอร์ในการฟัง
บรรยายอีกดว้ย 
 
พื้นท่ีหอ้งเรียน มีสญัญาณไวไฟ ครอบคลุม ทาํให ้นศ. 
สามารถสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมไดอ้ยา่งสะดวก 
 
หอ้งท่ีหลกัสูตรเป็นผูดู้แลในการใหบ้ริการแก่ นศ. ของ

1. CoEphuket 9.1.1 : ใบภาระงาน
ของพนกังานท่ีดูแล
หอ้งปฏิบติัการฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟตแ์วร์ 
 

2. CoEphuket 9.1.2 : แบบฟอร์มการ
ยมือุปกรณ์สาํหรับทาํวิชา
โครงงาน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
หลกัสูตรไดแ้ก่ หอ้งปฏิบติัการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 
หอ้งโครงงาน หอ้งสมุดภาควิชาฯ และหอ้งวิจยัต่างๆ ซ่ึงพื้นท่ี
ทั้งหมดน้ีมีสญัญาณไวไฟและอินเตอร์เน็ตท่ีหลกัสูตรเป็นคน
ติดตั้งและดูแลเองครอบคลุมในทุกพื้นท่ี เพือ่สร้าง
สภาพแวดลอ้มสาํหรับการสืบคน้ขอ้มูลและการเรียนรู้ใหแ้ก่ 
นศ. 
 
หอ้งปฏิบติัการ และหอ้งโครงงาน นศ. สามารถเขา้ใชง้านได้
ตลอดเวลา ไม่มีวนัหยดุราชการ เวน้แต่กรณีท่ีหอ้งปฏิบติัการ
ใชใ้นการเรียนการสอน  
 
ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการทั้งฮาร์ดแวร์ และ ซอฟตแ์วร์ 
ไดรั้บการดูแล ตรวจสอบ และอพัเดทอยา่งสมํ่าเสมอ โดย
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ของหลกัสูตร ทาํใหเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 
สาํหรับซอฟแวร์ต่างๆ ท่ี นศ. จะตอ้งใชใ้นวิชาปฏิบติัการนั้น 
ทางหลกัสูตรมีการวางแผนระบบงานอยา่งเป็นระบบในทุกๆ 
ภาคการศึกษา คือ ก่อนเปิดเทอม 1-2 เดือน อาจารยผ์ูส้อน 
จะตอ้งแจง้กบันกัวิชาการคอมพิวเตอร์วา่จะใชง้านโปรแกรม
อะไรบา้ง และนกัวิชาการฯ จะทาํการลงโปรแกรมใหเ้รียบร้อย 
พร้อมทั้งทดสอบการใชง้านก่อนเปิดภาคการศึกษาเสมอ ทั้งน้ี
เพื่อใหก้ารลงแลปเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ในรายวิชาโครงงาน นศ. สามารถยมื และสัง่ซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ 
สาํหรับทาํโครงงานไดจ้ากระบบยมือุปกรณ์ของทางหลกัสูตร 
 
ในส่วนของหอ้งสมุดนั้น จะมีดว้ยกนั 2 หอ้งคือ หอ้งสมุด
กลางของวิทยาเขต และหอ้งสมุดของหลกัสูตรเอง หอ้งสมุด
ทั้งสอง มีระบบการคน้หาผา่นอิเลคทรอนิกส์ และมี
กระบวนการการสัง่ซ้ือหนงัสือใหม่ๆ เขา้หอ้งสมุดอยูเ่สมอ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
เปิดบริการให ้นศ. เขา้ไปสืบคน้ และอ่านหนงัสือไดอ้ยา่ง
สะดวกสบาย นอกจากน้ีหอ้งสมุดทั้ง 2 ยงัจดัสรรพื้นท่ีสาํหรับ
อ่านหนงัสือให ้นศ. ไดเ้ขา้ไปทาํการบา้น หรืออ่านหนงัสืออีก
ดว้ย 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
หอ้งสมุดกลางของวิทยาเขต และหอ้งสมุดของหลกัสูตร มี
ระบบการคน้หาผา่นอิเลคทรอนิกส์ และมีกระบวนการการ
สัง่ซ้ือหนงัสือใหม่ๆ เขา้หอ้งสมุดท่ีเป็นระบบ  
 
โดยผูดู้แลหอ้งสมุดกลางของวิทยาเขต จะทาํการส่งแบบฟอร์ม
มายงัภาควิชาฯ เพื่อใหห้ลกัสูตรแจง้วา่ ตอ้งการใหห้อ้งสมุด
กลางสัง่ซ้ือหนงัสือใดเพิ่มเติมบา้ง ในแต่ละปีงบประมาณ 
 
ส่วนหอ้งสมุดของทางหลกัสูตรนั้น กจ็ะมีอาจารยเ์ป็นผูส้ัง่ซ้ือ
หนงัสือใหม่ๆ เขา้หอ้งสมุดอยูเ่สมอ  
 
นอกจากน้ียงัมีฐานขอ้มูลงานวิจยัในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์
ใหบ้ริการ เช่น IEEE Xplore ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดเ้ป็นผูซ้ื้อ
ใบอนุญาตนั้นมา (IEEE online) 
 
 

 
1. CoEphuket 9.2.1 : รายการสัง่ซ้ือ

หนงัสือเขา้หอ้งสมุดภาคฯ และสัง่
เพื่อเขา้หอ้งสมุดกลาง 
 

2. ลิงคสื์บคน้งานวิจยัต่างๆ  ท่ีมหา
ลยัซ้ือ license ไว ้เช่น 
http://www.ieee.org/index.html 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการทั้งฮาร์ดแวร์ และ ซอฟตแ์วร์ 
ไดรั้บการดูแล ตรวจสอบ และอพัเดทอยา่งสมํ่าเสมอ โดย
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ของหลกัสูตร ทาํใหเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 
สาํหรับซอฟแวร์ต่างๆ ท่ี นศ. จะตอ้งใชใ้นวิชาปฏิบติัการนั้น 
ทางหลกัสูตรมีการวางแผนระบบงานอยา่งเป็นระบบในทุกๆ 
ภาคการศึกษา คือ ก่อนเปิดเทอม 1-2 เดือน อาจารยผ์ูส้อน 
จะตอ้งแจง้กบันกัวิชาการคอมพิวเตอร์วา่จะใชง้านโปรแกรม

1. ใบรายงานกิจกรรมท่ีทาํของ 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ เก่ียวกบั
การอพัเดทโปรแกรมในหอ้งแลป 
(ดงัแสดงในเอกสารแนบ 
CoEphuket 9.1.1) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
อะไรบา้ง และนกัวิชาการฯ จะทาํการลงโปรแกรมใหเ้รียบร้อย 
พร้อมทั้งทดสอบการใชง้านก่อนเปิดภาคการศึกษาเสมอ ทั้งน้ี
เพื่อใหก้ารลงแลปเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and 
research 
หลกัสูตรมีการติดตั้ง internet fiber วงรเช่าจาํนวน 2 ISP 
ประกอบดว้ย UIH ความเร็ว 30/5 และ CAT 30/5 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชง้าน internet ใหส้ามารถรองรับการใช้
งานนกัศึกษาประมาณ 800-1000 คน ซ่ึงเพียงพอสาํหรับ
รองรับการใชง้านของนกัศึกษา บุคลากร และงานกิจกรรม
ต่างๆ ของภาควิชา เช่น การแข่งขนัการเขียนโปรแกรมระดบั
เอเชีย The 2015 ACM-ICPC Asia Phuket Regional Contest ท่ี
ผา่นมาเป็นตน้ 
 
ปัจจุบนัทางหลกัสูตรไดใ้หบ้ริการ WIFI ครอบคลุมพื้นท่ีทุก
ส่วนของภาควชิาฯ และมีการปรับปรุงระบบ WIFi เพิ่มเติม
เพื่อสนบัสนุนการทาํงาน IEEE 802.11ac 
 
อุปกรณ์เครือข่ายภายในของภาควิชาฯ ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีมาตรฐาน
ระดบัสากล โดยอุปกรณ์เครือข่ายภายในใชผ้ลิตภณัฑจ์าก 
Cisco ทั้งหมด 
 
ภาควิชาฯ ยงัมีระบบสาํรองไฟฟ้าอุปกรณ์เครือข่ายและแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งใหบ้ริการตลอด 24 ชม. โดยสามารถสาํรอง
ไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8 ชม สาํหรับเคร่ืองใหบ้ริการแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ กรณีเกินไฟฟ้าดบั 
 
มีระบบการเรียนการสอนอยูบ่น http://lms.psu.ac.th ทาํให ้

1. CoEphuket 9.4.1 : รายการเช่า
สญัญาณอินเตอร์เน็ต และเอกสาร
บางส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง
อุปกรณ์เก่ียวกบัระบบเครือข่าย
ของหลกัสูตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
นศ. สามารถดาวโหลด slide การสอน และ assignment 
รวมทั้งส่งการบา้นผา่นระบบ LMS ได ้
 
บุคลากรฝ่ายวชิาการของหลกัสุตรฯ จะไดรั้บเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหม่ทุก 5 ปี เพื่อประสิทธิภาพในการทาํงานและ
การวิจยั 
 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined 
and implemented 
พื้นท่ีทั้งหมดของหลกัสูตร เช่น ออฟฟิตทาํงาน หอ้งสมุด หอ้ง
สนัทนาการ หอ้งปฏิบติัการ มีแม่บา้นดูแลเร่ืองความสะอาดอยู่
เสมอ 
 
เร่ืองการป้องกนัอคัคีภยั มีการติดตั้งถงัดบัเพลิงตามจุดต่างๆ 
ตามมาตรฐานความปลอดภยั 
 
ในส่วนของหอ้งพยาบาลนั้น หลกัสูตรใชร่้วมกบัของวทิยาเขต 
ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 1 ของสาํนกังานและหอ้งเรียน (อาคาร 6) 
โดยมีพยาบาลประจาํ เพื่อคอยช่วยเหลือ นศ. และหนกังาน 
กรณีเจบ็ป่วยเบ้ืองตน้ และจ่ายยาพื้นฐาน 
 
ในส่วนของผูค้นพิการนั้น  ผูท่ี้ใชร้ถเขน็สามารถใชง้านพื้นท่ี
ต่างๆ ได ้เพราะมีทางลาดและลิฟตอ์าํนวยความสะดวก 
 

1. CoEphuket 9.5.1 : ภาพถ่ายถงัดบัเพลิง
ตามจุดต่างๆ หอ้งพยาบาล ทางลาดสาํหรับ
คนพิการ และลิฟต ์
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, alumni and 

stakeholders from industry, government and professional organisations. 
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically reviewed and 

evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and effectiveness. 
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 

evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected learning outcomes. 
4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is subject to evaluation and enhancement. 
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and employers 

are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as 
input to curriculum design and development 
[1] 

   
 

 

    

10.2 The curriculum design and development 
process is established and subjected to 
evaluation and enhancement [2] 

   
 

 

    

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and 
alignment [3] 

   
 

 

    

10.4 Research output is used to enhance        

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
teaching and learning [4]  
10.5 Quality of support services and facilities 
(at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation 
and enhancement [5] 

   
 

 
 

 

   

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms 
are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

   
 

 

    

Overall opinion        

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
หลกัสูตรมีการรับฟังความเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายๆ 
กลุ่ม แลว้นาํมาเขา้ท่ีประชุมเพื่อวิเคราะห์และพฒันาหลกัสูตรอยู่
เป็นประจาํ โดยมีการสาํรวจความเห็นดว้ยวิธีต่างๆ ดงัน้ี 
 
1 สาํรวจความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนในทุกๆ ภาคการศึกษา ในท่ี
ประชุมวิชาการ ซ่ึงจดัเป็นก่อนส่งเกรดในแต่ละเทอม และจากการ
รายงานผลการสอนท่ีจดัทาํใน TQF 5 ผา่นระบบ TQF online 
 
2. สาํรวจความเห็นบณัฑิต เก่ียวกบัหลกัสูตร และการไดง้านทาํ
ในช่วงพิธีรับปริญญาท่ีจดัในเดือน กนัยายน ของทุกปี 
 
3. ส่งแบบสาํรวจความเห็นผูใ้ชบ้ณัฑิต ทั้งจากโครงการฝึกงาน
ของ นศ. ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน และการสุ่มแบบสอบถาม
ไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงไดร้ายช่ือบริษทัจากการทาํแบบสาํรวจในขอ้
ท่ี 2 
 
4. รับฟังความเห็นจาก นศ. ปัจจุบนั ผา่นระบบประเมินการสอน ท่ี 

TQF5 in http://tqf.phuket.psu.ac.th 
 
เอกสารแนบต่างๆ ดงัรายการดงัน้ี
CoEphuket 5.5.2  แบบสอบถามความ
คิดเห็นผูใ้ชบ้ณัฑิต CoE Phuket 
 
CoEphuket 5.5.3 แบบสาํรวจขอ้มูล
บณัฑิตและศิษยเ์ก่า เก่ียวกบัการไดง้าน
ทาํ และความเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตร 
 
CoEphuket 1.3.1 บนัทึกการประชุม
ฝ่ายวิชาการเทอม 1 58 
 
CoEphuket 1.3.2 บนัทึกการประชุม
ฝ่ายวิชาการเทอม 2 58 
 
ระบบประเมินการเรียนการสอน, 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
นศ. ตอ้งทาํการประเมินในทุกๆ ภาคการศึกษา ซ่ึงจะไดรั้บขอ้มูล
ทั้งเก่ียวกบัความเห็นหลกัสูตร และผลสมัฤทธิการเรียนรู้ของ นศ. 

รายวิชา และ การประเมินผลสมัฤทธ์ิ
การเรียนรู้ของ นศ. ในรายวชิาท่ีเปิด
สอนในแต่ละเทอม 
http://phuket.psu.ac.th/evaluation/ 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and 
enhancement 
การประเมินหลกัสูตร และการปรับปรุง จะมีการกระทาํอยา่ง
สมํ่าเสมอ โดยฝ่ายวิชาการ ผา่นการประชุมฝ่ายวิชาการซ่ึงจดั 4 
คร้ังหลกัๆ ในแต่ละปีการศึกษา ไดแ้ก่  

1. การประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อน
เปิดปีการศึกษา 

2. การประชุมฝ่ายวิชาการก่อนส่งเกรด เพื่อรับฟังปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกบัการเรียนการสอน และการปรับปรุง
หลกัสูตรหลงัปิดภาคการศึกษา 1 

3. การประชุมฝ่ายวิชาการก่อนส่งเกรด เพื่อรับฟังปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกบัการเรียนการสอน และการปรับปรุง
หลกัสูตรหลงัปิดภาคการศึกษา 2 และ  

4. การประชุมสรุปผลการดาํเนินงานต่างๆ เก่ียวกบัฝ่าย
วิชาการ ซ่ึงจดัข้ึนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 

 
นอกจากน้ี หากมีหวัขอ้พิเศษเร่งด่วน เก่ียวกบัหลกัสูตร กจ็ะถูก
แทรกในการประชุมภาควิชาฯ ซ่ึงจดัข้ึนเกือบทุกเดือน 
 

CoEphuket 1.3.1 บนัทึกการประชุม
ฝ่ายวิชาการเทอม 1 58 
 
CoEphuket 1.3.2 บนัทึกการประชุม
ฝ่ายวิชาการเทอม 2 58 
 
CoEphuket 5.3.1 วาระการประชุมฝ่าย
วิชาการก่อนเร่ิมปีการศึกษา 2558 และ
แผนยทุธศาสตร์พฒันาภาควิชาฯ 
ประจาํปี 2558 
 
CoEphuket 1.1.2 รายงานการประชุม
ฝ่ายบริหาร วิชาการ กิจการนกัศึกษา 
และการประกนัหลกัสูตร ท่ีจงัหวดั
พงังา 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and alignment 
การปรับปรุงการเรียนการสอน  ไดรั้บการกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ
ในทุกๆ เทอม ผา่นกระบวนการประเมินการสอน และ ประเมิน
รายวิชาจาก นศ. จากนั้น อาจารยก์จ็ะนาํผลการประเมิน และ
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน มาเขียนไวใ้น มคอ.5 และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนเอาไวป้รับใชใ้นเทอมต่อๆ ไป 
 

CoEphuket 1.3.1 บนัทึกการประชุม
ฝ่ายวิชาการเทอม 1 58 
 
CoEphuket 1.3.2 บนัทึกการประชุม
ฝ่ายวิชาการเทอม 2 58 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ในส่วนของระบบการประเมินผลสมัฤทธ์ิของ นศ. นั้น กก็ระทาํ
ผา่นระบบประเมินเช่นเดียวกนั ในทุกเทอม นศ. จะตอ้งประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของตนเองเม่ือเรียนจบในรายวชิานั้นๆ วา่เป็นไปตามท่ี 
ELO ของรายวิชากาํหนดหรือไม่? จากนั้นอาจารยก์จ็ะนาํผล
ประเมินดงักล่าวมารายงานและวิเคราะห์ร่วมกนัในวนัประชุม
เกรด ซ่ึงจดัข้ึนทุกๆ เทอม เพื่อหาทวนสอบผลการประเมิน และ
ปรับปรุงวิธีการประเมินใหดี้ข้ึน มีความเท่ียงตรง มีความ
หลากหลาย และมีความน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน 
 
 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
ไม่มี 
 
 

 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and enhancement 
การบริการท่ีสนบัสนุนคุณภาพการเรียนรู้และการทาํวิจยั ของ นศ. 
ไดรั้บการประเมินและปรับปรุงอยูเ่สมอ โดยทุกๆ คร้ังในการ
ประชุมภาควิชาฯ จะมีการรายงานหวัขอ้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

1. การใชง้าน  การเตรียมความพร้อม และปัญหาต่างๆ ใน
การใชง้านหอ้งปฏิบติัการ เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงใหมี้
ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ๆ ข้ึนไป 

2. การใหบ้ริการหอ้งสมุด แจง้ปัญหาต่างๆ และสอบถาม
รายการหนงัสือท่ีอาจารยต์อ้งการสัง่เขา้หอ้งสมุดเพิ่ม 

3. ขอ้มูลการใชง้านระบบอินเตอร์เน็ตของภาควิชาฯ และมี
การปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทาํงาน ปัญหา และ
แนวทางปรับปรุงต่างๆ เก่ียวกบัการใหบ้ริการ นศ. ใน
ดา้นวิชาการและกิจการนกัศึกษา เช่นการลงทะเบียน 

1. CoEphuket 10.5.1 : เอกสารจดัซ้ือ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเขา้หอ้งแลป หอ้ง
วิจยั สาํหรับรายวิชาโครงงาน และ
อุปกรณ์ IT ต่างๆ เพื่อพฒันาระบบ
สารสนเทศและเคร่ือข่ายคอมพิวเตอร์ 
นอกจากน้ียงัมีรายการสัง่ซ้ือแลปทอป 
คอมพิวเตอร์ เคร่ือปรับอากาศ เพื่อ
สนบัสนุนการทาํงานของ อาจารย ์
บุคลากร และ นศ. ของหลกัสูตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ระบบประเมินผลการเรียน การรายงานและวางแผนการ
จดักิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษา เป็นตน้ 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
หลกัสูตรมีการรับฟังความเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายๆ 
กลุ่ม แลว้นาํมาเขา้ท่ีประชุมเพื่อวิเคราะห์และพฒันาหลกัสูตรอยู่
เป็นประจาํ โดยมีการสาํรวจความเห็นดว้ยวิธีต่างๆ ดงัน้ี 
 
1 สาํรวจความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนในทุกๆ ภาคการศึกษา ในท่ี
ประชุมวิชาการ ซ่ึงจดัเป็นก่อนส่งเกรดในแต่ละเทอม และจากการ
รายงานผลการสอนท่ีจดัทาํใน TQF 5 ผา่นระบบ TQF online 
 
2. สาํรวจความเห็นบณัฑิต เก่ียวกบัหลกัสูตร และการไดง้านทาํ
ในช่วงพิธีรับปริญญาท่ีจดัในเดือน กนัยายน ของทุกปี 
 
3. ส่งแบบสาํรวจความเห็นผูใ้ชบ้ณัฑิต ทั้งจากโครงการฝึกงาน
ของ นศ. ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน และการสุ่มแบบสอบถาม
ไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงไดร้ายช่ือบริษทัจากการทาํแบบสาํรวจในขอ้
ท่ี 2 
 
4. รับฟังความเห็นจาก นศ. ปัจจุบนั ผา่นระบบประเมินการสอน ท่ี 
นศ. ตอ้งทาํการประเมินในทุกๆ ภาคการศึกษา ซ่ึงจะไดรั้บขอ้มูล
ทั้งเก่ียวกบัความเห็นหลกัสูตร และผลสมัฤทธิการเรียนรู้ของ นศ. 
 
 

เอกสารแนบต่างๆ ดงัรายการดงัน้ี 
TQF5 in http://tqf.phuket.psu.ac.th  
 
CoEphuket 5.5.2  แบบสอบถามความ
คิดเห็นผูใ้ชบ้ณัฑิต CoE Phuket 
 
CoEphuket 5.5.3 แบบสาํรวจขอ้มูล
บณัฑิตและศิษยเ์ก่า เก่ียวกบัการไดง้าน
ทาํ และความเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตร 
 
CoEphuket 1.3.1 บนัทึกการประชุม
ฝ่ายวิชาการเทอม 1 58 
 
CoEphuket 1.3.2 บนัทึกการประชุม
ฝ่ายวิชาการเทอม 2 58 
 
ระบบประเมินการเรียนการสอน, 
รายวิชา และ การประเมินผลสมัฤทธ์ิ
การเรียนรู้ของ นศ. ในรายวชิาท่ีเปิด
สอนในแต่ละเทอม 
http://phuket.psu.ac.th/evaluation/ 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the programme should 
achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and benchmarked; and they 
should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, monitored and 
benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the programme and its graduates. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

  
 

     

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

  
 

     

11.4 The types and quantity of research activities by 
students are established, monitored and benchmarked 
for improvement [2] 

 
 

 

 
 

     

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

  
 

 

     

Overall opinion        
 

AUN 11 
Output 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

จาํนวนและอตัราการสอบผา่น 

และการตกออกของ นศ. รวมทั้ง

จาํนวนนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียน

ตํ่า จะไดรั้บการเกบ็ขอ้มูลเพื่อ

พิจารณาอยูเ่สมอ ในการประชุม

ฝ่ายวิชาการ ซ่ึงจดัข้ึนเป็นประจาํ

หลงัปิดภาคการศึกษาและส่งเกรด 

ในส่วนของคู่เปรียบเทียบนั้น 

หลกัสูตรจะใชต้วัเลขต่างๆ เทียบ

กบัหลกัสูตรอ่ืนๆ ในวิทยาเขต แต่

ยงัไม่ไดเ้ป็นการเปรียบเทียบใน

เชิงลึก 

1. รายงานการประชุมฝ่าย
บริหาร วิชาการ กิจการ
นกัศึกษา และการประกนั
หลกัสูตร ท่ีจงัหวดัพงังา 
(ดงัเอกสารแนบท่ี 
CoEphuket 1.1.2) 

2. บนัทึกการประชุมฝ่าย
วิชาการเทอม 1_58 (ดงั
เอกสารแนบ CoEphuket 
1.3.1) 

3. บนัทึกการประชุมฝ่าย
วิชาการเทอม 2_58 (ดงั
เอกสารแนบ CoEphuket 
1.3.2) 

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

ระยะเวลาเฉล่ีย ท่ี นศ. ใชใ้นการ

เรียนจบหลกัสูตร ไดรั้บการเกบ็

ขอ้มูลเพื่อพิจารณาอยูอ่ยา่ง

สมํ่าเสมอ โดยจะรายงานในการ

ประชุมฝ่ายวิชาการ ซ่ึงจดัข้ึนเป็น

ประจาํหลงัปิดภาคการศึกษาและ

ส่งเกรด 

ในส่วนของคู่เปรียบเทียบนั้น 

หลกัสูตรจะใชต้วัเลขต่างๆ เทียบ

กบัหลกัสูตรอ่ืนๆ ในวิทยาเขต 

เพื่อพิจารณาในภาพรวม แต่ยงั

ไม่ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

1. รายงานการประชุมฝ่าย
บริหาร วิชาการ กิจการ
นกัศึกษา และการประกนั
หลกัสูตร ท่ีจงัหวดัพงังา 
(ดงัเอกสารแนบท่ี 
CoEphuket 1.1.2) 

2. บนัทึกการประชุมฝ่าย
วิชาการเทอม 1_58 (ดงั
เอกสารแนบ CoEphuket 
1.3.1) 

3. บนัทึกการประชุมฝ่าย
วิชาการเทอม 2_58 (ดงั
เอกสารแนบ CoEphuket 
1.3.2) 
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 ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ในเชิงลึก 

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

หลกัสูตรมีการเกบ็ขอ้มูล 

เปอร์เซ็นตก์ารไดง้านทาํของ นศ. 

และความเห็นต่างๆ เก่ียวกบัหลดั

สูตรเป็นประจาํในช่วงงานรับ

ปริญญา เพื่อนาํตวัเลขดงักล่าวไป

วิเคราะห์และพฒันาหลกัสูตร

ต่อไป 

ใชใ้นการเรียนจบหลกัสูตร ไดรั้บ

การเกบ็ขอ้มูลเพื่อพิจารณาอยู่

อยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะรายงานใน

การประชุมฝ่ายวิชาการ ซ่ึงจดัข้ึน

เป็นประจาํหลงัปิดภาคการศึกษา

และส่งเกรด 

ในส่วนของคู่เปรียบเทียบนั้น 

หลกัสูตรจะใชต้วัเลขต่างๆ เทียบ

กบัหลกัสูตรอ่ืนๆ ในวิทยาเขต 

เพื่อพิจารณาในภาพรวม แต่ยงั

ไม่ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ในเชิงลึก                  

1. CoEphuket 11.3.1: จาํนวน นศ. 

ท่ีไดง้านทาํประจาํปี 2557 ของทุก

หลกัสูตรในวทิยาเขตภูเกต็ 

(ขอ้มูลของบณัฑิตปี 2558 อยู่

ระหวา่งการเกบ็ขอ้มูล เพราะจะ

กระทาํช่วงรับปริญญา ในเดือน 

กนัยายนของทุกปี) 

 
2. แบบสาํรวจความเห็นและความ
ตอ้งการของบณัฑิต และศิษยเ์ก่า 
เก่ียวกบัหลกัสูตร (ดงัเอกสาร
แนบท่ี CoEphuket 5.5.3) 

 

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

ไม่มี  

11.5 The satisfaction levels of 
stakeholders are established, 

หลกัสูตรมีการเกบ็ขอ้มูลความพึง 1. แบบสอบถามความ
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 ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
monitored and benchmarked for 
improvement 

หลกัสูตรมีการสาํรวจความพึง

พอใจในหลกัสูตรจากผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียหลายกลุ่ม ผา่นช่อง

ทางการส่ือสารต่างๆ เช่น 

จากอาจารยแ์ละพนกังาน ผา่นการ

ประชุมฝ่ายวิชาการท่ีจดัข้ึนเป็น

ประจาํ  

จากนกัศึกษาผา่นระบบประเมินท่ี

ทาํข้ึนก่อนปิดภาคเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

หลกัสูตรท่ีใหบ้ณัฑิตทาํช่วงรับ

ปริญญา (กนัยายน ของทุกปี) 

 staff, students, alumni, 

employers 

คิดเห็นผูใ้ชบ้ณัฑิต CoE 

Phuket ดงัเอกสารแนบท่ี 

CoEphuket 5.5.2   

 
Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year Cohort Size 
% completed first degree in % dropout during 
3 

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1st 

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2554 94 0 37 20 11 7 1 2 
2555 128 0 23 0 27 4 17 2 
2556 132 0 - - 16 10 7 - 
2557 147 - - - 23 12 - - 
2558 114 - - - 14 - - - 
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ส่วนที ่4 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 
1. มีผลการดาํเนินการสอดคลอ้งกบัระเบียบกฎเกณฑก์าํหนดโดย สกอ./มหาวิทยาลยั/คณะ ไดผ้า่นใน

องคป์ระกอบท่ี 1 เกณฑก์าํกบัมาตรฐาน  ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 โดยผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 11 ขอ้ 
2. มีอาจารยเ์ช่ียวชาญในแต่ละดา้นของหลกัสูตร 
3. ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 45.5 
4. ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตามเกณฑท่ี์สกอ.กาํหนด 
5. มีการส่งเสริมใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรไดรั้บการพฒันาร้อยละ 100 
 
จุดทีค่วรพฒันา ( 5 ประเด็น) 
1. การเปิดรับความคิดเห็นจากภายนอกยงัไม่มีช่องทางท่ีชดัเจน 
2. การส่งเสริมทางวิชาการดา้นการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทาํไดไ้ม่เตม็ท่ี 
3. การส่งเสริมใหอ้าจารยด์าํเนินการวจิยัท่ียงัไม่ชดัเจนและต่อเน่ือง 
4. การเช่ือมโยงผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (ELOs) ใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์  ภารกิจ  วตัถุประสงค์

ของมหาวิทยาลยั  คณะยงัไม่สมบูรณ์ 
5. ปัญหาการรับนกัศึกษาใหม่ตํ่ากวา่แผน  เกิดจากปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของอตัรา

ประชากรลดลง 
6. การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูข่องนกัศึกษายงัไม่คุม้ค่าและไม่เตม็ตามศกัยภาพของแหล่งทรัพยากร 
 
แนวทางการพฒันา 
1. การเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก 
2. กาํหนดแนวทางและส่งเสริมงานวิจยัและงานวิชาการ 
3. ควรปรับปรุง ELOs ของรายวิชาใหท้นัสมยัและทนัต่อสภาวะความเปล่ียนแปลงของประเทศอยู่

เสมอ 
4. ควรพิจารณาทบทวนวิธีการรับนกัศึกษาและปรับกลยทุธ์ 
5. ควรกาํหนดแนวทางและเพ่ิมช่องทางการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ระหวา่งหลกัสูตร 
6. ควรแนะนาํและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเตม็ตามศกัยภาพ 
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ส่วนที ่5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

 
 


