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บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร 
1. ข้อมูลทั่วไป  

หลักสูตรวิศวกรรมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดําเนินการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2559  เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กําหนดไว้ ทุกปี      แต่สําหรับปีการศึกษา 
2558  เป็นครั้งแรกที่หลักสูตรฯ เข้ารับการประเมินตามตามเกณฑ์AUN – QA (ASEAN University 
Network-Quality Assurance)  ซึ่งแบ่งการดําเนินงาได้ 2 ส่วนคือ 
- ส่วนที่ 1 การกํากับมาตรฐาน   พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559  
- ส่วนที่ 2 การดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี  

 
2. แผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรฯ โดยจัดให้มีการรปรับปรุงทุก 5 ปี ตามเกณฑ์ TQF 
เน่ืองจากเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความจําเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ                   

อันจะนําไปสู่การพัฒนาทางด้านเศษรฐกิจอย่างชัดเจน อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังมีผลต่อสังคมและวัฒนธรรม
ของคนไทย  การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาบุคคลกรให้มี

ความรู้ความชํานาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
จึงเป็นหลักสูตรที่จะเน้นการทําวิจัย และพัฒนา เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตภัณฑ์ มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ และทันสมัยอยู่เสมอ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุม่วิชาหลัก ดังน้ีคือ 
- วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) 
- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design) 
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 
- ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (Computer Control Systems and Intelligent 

Systems) 
2.1 ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานปีที่ผ่านมา 
ดังที่กล่าวในข้างต้น แม้ว่าหลักสูตรฯ จะมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ ทุกปี  แต่ปี 2559 น้ีเป็นปีที่ 

2 ที่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ AUN-และได้นําข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา 
นํามาปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตรฯ โดยมีกระบวนการช่วยเหลือนักศึกษาต้ังแต่เข้าศึกษาจนกระทั่ง
สําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด    โดยหลักสูตรฯ มีการประกาศข่าวสาร กฎระเบียบ ที่
เก่ียวข้องกับการศึกษา แหล่งสนับสนุนทุนเพ่ือการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์  ได้ทําการแจ้งเตือนนักศึกษาล่วงหน้า 
เพ่ือให้ตระหนักถึงระยะเวลาการศึกษาที่เหลืออยู่ เป็นต้น  

 
 



 

2.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร (จากผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
การพัฒนาหลักสูตร ควรเป็นการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษามีทักษะทาง

วิชาชีพ และการวิจัย  รวมทั้ง เพ่ิมช่องทางการสร้างความร่วมมือกับหลักสูตรฯ และหรือ นักวิจัยใน
ต่างประเทศ  ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดเครือข่ายทางอุดมศึกษา ในงานวิจัยที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งจะนําไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งในด้านวิชาการ เช่น การเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  และหรือ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จาก
หน่วยงานองค์กรวิชาชีพ  จากสถาบันจากในประเทศ แลชะต่างประเทศ ซึ่งมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือ
เสริมความแข็งแกร่งในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามากขึ้น 
2.2.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตร มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นเก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพิจารณา
ปรับปรุง 
2.2.2 ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

เปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถนําเสนอรายวิชาที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยี โดยเปิดในรูปแบบหัวข้อพิเศษ เพ่ือ
รองรับ การเรียน และการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2.2.3 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

หลักสูตรฯ ภายใต้การบริหารจัดการของ ภาควิชาฯ มีการกําหนดแนวทางสนับสนุนการพัฒนาบุคลการ
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยในสายวิชาการมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ื อให้คณาจารย์ได้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ และการพัฒนาอบรม ที่สอดคล้องกับภารกิจการสอนและการวิจัย    ส่วนสายสนับสุนน
สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสมกับภาระงาน  เพ่ือให้สามารถเก็บเก่ียวประสบการณ์นํามาพัฒนาใน
งานที่เก่ียวข้อง 
2.2.4 แผนการปฏิบัติการสําหรับปีการศึกษา 2560 

มีแผนการปฏิบัติงานใหม่ใน 2 ประเด็น คือ 
- ประเด็นที่ 1  มีการสร้างความร่วมมือกับหลักสูตรในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้มี

ศักยภาพเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
- ประเด็นที่ 2 การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษาที่เข้าศึกษาอยู่อย่างสม่ําเสมอมากข้ึน 

ดําเนินการแจ้งเตือนให้นักศึกษาตระหนักถึงระยะการศึกษาที่เหลืออยู่ และขณะเดียวกัน ในปี
การศึกษา 2559 ยังคงแนวทางการ การสนับสนุนกิจกรรมการไปนําเสนอผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา
โดยให้วงเงินสนับสนุนคนละไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา และการ
สนับสนุนค่าPage charge สําหรับการตีพิมพ์วารสาร 10,000 บาทแก่นักศึกษา รวมทั้งจัดการ
บรรยายพิเศษโดยวิทยากรด้านวิชาการวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา 

 

 

 

 



 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ประวัติของคณะ ภาควิชา และหลักสูตร 
2532 เริ่มโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดหลักสูตรตอ่เนื่อง 2 ปี  
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 

1) เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ  เป็นผู้นําทางวิชาการที่สามารถผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ  

2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทําวิจัย 
3) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือจากการนําความรู้ทางด้านวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ ใช้วิจัยร่วมกับสาขาวิชาการด้านอื่นๆ  อันจะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
4) เพื่อร่วมมือกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการทํา

วิจัยร่วมกันต่อไป  อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการนําผลงานวิจัยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม การผลิตในเชิง
พาณิชย์ได้ 



 

แผนภูมิแสดงการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

 
 



 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
หลักสูตรน้ีมี 3 แบบ คือ แบบ 1.1 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทํา

วิทยานิพนธ์ดังน้ี 

 3.2.1   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
- แบบ 1.1  สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  มีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
- แบบ 2.1  สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  มีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  
- แบบ 2.2  สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตรไม่

น้อยกว่า  48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

 3.2.2  โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 3  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - 12 หน่วยกติ 21 หน่วยกติ 
วิทยานิพนธ ์ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 60 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

หมายเหตุ    รายวิชาสัมมนา 1-3 บังคับเรียนผ่านสําหรับแบบ 2.2 ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
(audit) รายวิชา 242-500 ถือเป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับและนับหน่วยกิต (credit) สําหรับ             
แบบ 2.2   

รายวิชาสัมมนา  

242‐701  สัมมนา 1 (การอ่านงานวิจยั( 
Seminar  I (Research Publication Reading) 

1(0-2-1) 

242‐702  สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั( 
Seminar  II (Research Proposal Writing) 

1(0-2-1) 

242‐703  สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจัิย( 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

หมายเหตุ   นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคนและนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรยีนวิชา
  3 -1 สัมมนาแต่จะไม่นับหน่วยกิต )audit) 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 1 และ แบบ 2.1 ไม่บังคับให้มีการลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา
ดังกล่าว แต่หากนักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรกึษา 

หมวดวิชาบังคบั 



 

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1   ไม่มี 
     แบบ 2.1  ไม่มี 
     แบบ 2.2    มี 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก1   ไม่มี 
     แบบ ก2  มี 

242-500 ระเบียบวิธวิีทยาการวิจัยและพัฒนา  
Research and Development Methodologies 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ   รายวิชา 241 -500 ถอืเป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับและนับหน่วยกติ  (credit) สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก 2 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.2  แต่บังคับเรียนผ่านสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก 1โดยไม่นับหน่วยกติ (audit)  

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2.1 ไม่บังคับให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าว แต่หากนักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรกึษา 
หมวดวิชาเลือก  

- นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกต่างๆ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษา  
- หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 1 และหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบ  ก1 เป็นหลักสูตรที่ทําวจัิย

เพื่อวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา แต่นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่
เป็นประโยชน์ตอ่การทําวิทยานพินธ์โดยไม่นับหน่วยกติ ทั้งน้ี ให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษา   

- นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ได้ โดยความ
เห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์และกรรมการบริหารหลักสูตร 
  



 

 1   .กลุ่มวิชาวศิวกรรมสารสนเทศ   
242-510   ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการประยุกตใ์ช้งาน  

Advanced Database Concepts and Applications 
3(3-0-6) 

242-511   เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยกุต์ใช้งาน  
Semantic Web Technology and Applications 

3(3-0-6) 

242-512   วิศวกรรมสารสนเทศเว็บขั้นสูง 
Advanced Web Information Engineering 

3(3-0-6) 

242-513   การออกแบบวศิวกรรมสารสนเทศและระบบขัน้สูง 
Advanced Information Engineering Design and Systems 

3(3-0-6) 

242-514 การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมสารสนเทศเว็บ 
Security for Web Applications 

3(3-0-6) 

242-515 การพัฒนาแอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร์  
Computer Animation and  Game Development 

3(3-0-6) 

242-516 ระบบเอเจนต์เชงิบริการ 
Agent-based Service-oriented Systems 

3(3-0-6) 

242-528 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1 
Special Topics in Information Engineering I 

3(3-0-6) 

242-529 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2 
Special Topics in Information Engineering II 

3(3-0-6) 

 
 2  .กลุ่มวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์  
242-530 การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย 

Parallel and Distributed Computing 
3(3-0-6) 

242-531 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอรข์ั้นสูง 
Advanced Computer Architecture 

3(3-0-6) 

242-532 การออกแบบรว่มกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์
Hardware and Software Co-design 

3(3-0-6) 

242-533 การโปรแกรมเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขั้นสูง 
Advanced Unix Network Programming 

3(3-0-6) 

242-534 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวและเวลาจริง 
Embedded and Real Time Systems 

3(3-0-6) 

242-535 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธ ี
Algorithm Design and Analysis 

3(3-0-6) 



 

242-536 การประมวลผลแบบกริดและแบบกลุ่มเมฆ 
Grid and Cloud Computing 

3(3-0-6) 

242-537 วิทยาการเข้ารหัส     
Cryptography 

3(3-0-6) 

242 -538  ระบบเครือข่ายเคล่ือนที่แอดฮอกและเซนเซอร์     
Mobile Ad hoc and Sensor Network Systems 

3(3-0-6) 

242-630 การทดสอบและการออกแบบระบบดิจิตอลเพื่อทดสอบ 
Testing and Testable Design of Digital Systems 

3(3-0-6) 

242-631 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์     
Computer Arithmetic 

3(3-0-6) 

242-548 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร ์1 
Special Topics in Computer System Design I 

3(3-0-6) 

242-549 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร ์2 
Special Topics in Computer System Design II 

3(3-0-6) 

   
 3   .กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
242-550 เครือข่ายสื่อประสม 1 

Multimedia Networking I 
3(3-0-6) 

242-551 เครือข่ายสื่อประสม 2 
Multimedia Networking II 

3(3-0-6) 

242-552 เครือข่ายการเข้าคิวสําหรับเครอืข่ายส่ือสาร 
Queuing Networks for Communication Networks 

3(3-0-6) 

242-553 เครือข่ายความเร็วสูงและเครือข่ายรวมชนิดแบนด์กว้าง 
High Speed and Broadband Integrated Networks 

3(3-0-6) 

242-554 เครือขา่ยโทรคมนาคม เครือขา่ยชนิดไร้สายและชนิดเคล่ือนที ่
Telecommunication, Wireless and Mobile Networking 

3(3-0-6) 

242 -640  คุณภาพการบรกิารของเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ 
Quality of Services in Computer Networks 

3(3-0-6) 

242 -641  การบริการเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตแบบมีการประกันคุณภาพหลากหลาย 
Differential Services in the Internet 

3(3-0-6) 

242 -642  โปรโตคอลแบบมัลติคาสท์และการประยุกต์ใช้งาน 
Multicast Protocols and Applications 

3(3-0-6) 

242 -643  อินเตอร์เน็ตและโปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง 3(3-0-6) 



 

Internet and Its Protocols 
242-644 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

Security in Computers and Networks 
3(3-0-6) 

242-568 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1 
Special Topics in Computer Networks I 

3(3-0-6) 

242-569 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 2 
Special Topics in Computer Networks II 

3(3-0-6) 

   
 4   .กลุ่มวิชาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ   
242-570 การประมวลผลภาพ 

Image Processing 
3(3-0-6) 

242-670 วิศวกรรมระบบดิจิตอล 
Digital System Engineering 

3(3-0-6) 

242-671 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 
Digital Signal Processing 

3(3-0-6) 

242-672 การประยุกต์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 
Digital Signal Processing Hardware, Software, and Applications 

3(3-0-6) 

242 -6 73 หลักการรู้จําแบบรูป 
Principles of Pattern Recognition 

3(3-0-6) 

242-674 การประมวลผลภาพข้ันสูง 
Advanced Image Processing 

3(3-0-6) 

242-675 การประมวลผลสัญญาณเสียงพดูและสัญญาณเสียง 
Speech and Audio Processing 

3(3-0-6) 

242-676 พื้นฐานการเรยีนรู้ของเคร่ือง  
Introduction to Machine Learning 

3(3-0-6) 

242-677 คอมพิวเตอร์วทิศัน์ 
Computer Vision 

3(3-0-6) 

242-678 การหาค่าเหมาะสมที่สุด  
Optimization 

3(3-0-6) 

242-679 ตรรกศาสตร์คลุมเครือและโครงข่ายประสาทเทยีม 
Fuzzy Logic and Neural Network 

3(3-0-6) 

242-588 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 1 
Special Topics in Computer Control Systems and Intelligent 

3(3-0-6) 



 

Systems I 
242-589 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 2 

Special Topics in Computer Control Systems and Intelligent 
Systems II 

3(3-0-6) 

 
3.3.5  วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท  

242-800 วิทยานิพนธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

242 -801  วิทยานิพนธ์  
Thesis  

36)0- 108-0( 

 
คําอธิบายความหมายรหัสและหน่วยกิต 
สรุปรายวิชาประกอบด้วยรหัสรายวิชา  ซ่ึงเป็นหมายเลขประจํารายวิชาน้ันๆ  และคําอธิบายรายวิชาซึ่งสรุป

เน้ือหาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  นอกจากน้ันยังมีตัวเลขซึ่งแสดงจํานวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอน
ของรายวิชาน้ันๆ เช่น 3(2-2-5) หมายถึง 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยการบรรยาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์                การปฏิบัติ 
2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

         รหัสรายวิชา รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก เขียนในลักษณะเลข 3 ตัวแรกทางซ้ายมือเป็นรหัส
ประจําภาควิชา สําหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัสคือ 2 42  ส่วนเลขอีก  3 ตัว ถัดมาเป็นรหัสประจํารายวิชา  ซึ่ง
มีความหมายดังต่อไปนี้ 

- เลขตัวแรก (หลักร้อย ) 
1xx-4xx  หมายถงึ   วิชาสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่   1 – 4   ตามลําดับ 
5xx       หมายถึง   วิชาที่เปิดให้เรียนแก่นักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดั 

  ปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
6xx-7xx หมายถงึ   วิชาที่เปิดให้เรียนแก่นักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
8xx หมายถงึ   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
9xx หมายถงึ   วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

- ตัวเลขที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงรหัสประจํากลุม่วิชาดังน้ี 
0 หมายถงึ   กลุ่มวิชาสัมมนาและกลุ่มวิชาวิทยานิพนธ ์
1-2 หมายถงึ   กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
3-4  หมายถงึ   กลุ่มวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
5-6 หมายถงึ   กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
7-8 หมายถงึ   กลุ่มวิชาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ  
9 หมายถงึ   กลุ่มวิชาหัวขอ้พิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- ตัวเลขที่สาม (หลักหน่วย) แสดงถงึลําดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา โดยจะเริ่มจาก 0-9 

   



 

 
ตารางที่ 1.5 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

อาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์รว่ม 

)ระบุตําแหน่งทางวิชาการ(  

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่
สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณก์ารทําวิจัย สถานภาพ 

มี )ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง( 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

รศ.ดร.โชคชัย  เลียงสุขสันต์ PhD. 
(Computer 
Science) Kent 
State 
University, พ.ศ.
2538 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ ์

   

ดร.ชยั  วุฒิวิวฒัน์ไชย Ph.D 
Computer 
Science,  
Tokyo Institute 
of Technology, 
พ.ศ. 2547 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ ์

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรองทอง ถาวรานุรักษ ์

MD คณะพทย
ศาสตร์ 
รามาธิบด,ี พ.ศ.
2547   
วุฒิบัตรสาขา 
โสต ศอ นาสิก
วิทยา  จาแพทย
สภา, พ.ศ. 2552   

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ ์

   

รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ 
 

Ph.D.  
(Electrical 
Engineering), 
Old Dominion 
University, 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ ์

   



 

อาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์รว่ม 

)ระบุตําแหน่งทางวิชาการ(  

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่
สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณก์ารทําวิจัย สถานภาพ 

มี )ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง( 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

U.S.A.,  
พ .ศ.  2543 

รศ.ดร.มิตรชัย จงเช่ียว
ชํานาญ 

Ph.D. 
(Electrical  
Engineering)   
University of 
Surrey, U.K., 
พ .ศ . 2545 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ ์

   

ผศ.ดร.นิคม  สวุรรณวร* Ph.D. 
(Computer 
Science),Paris 
11 University, 
France, พ .ศ.  
2549 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ ์

   

ผศ.ดร.วชรินทร ์แก้วอภิชัย ปร.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟา้
และ
คอมพิวเตอร)์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรุ,ี 
พ .ศ . 2552 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ ์

   

ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ Ph.D. (Sciences  
et  
Technologies  
industrielles),  
Universite´  
d’Orleans , 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ ์

   



 

อาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์รว่ม 

)ระบุตําแหน่งทางวิชาการ(  

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่
สําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณก์ารทําวิจัย สถานภาพ 

มี )ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง( 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

France, พ .ศ .
2551 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑ์ข้อ 6 คณุสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม  
เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวฒิุไม่ตํ่ากว่า ป.เอก หรือดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือ

สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ 9 หรือ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.

รับทราบการแต่งต้ังแล้ว 
� ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..............................  
 

 
ตารางที่ 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ 
)ระบุตําแหน่งทางวิชาการ(  

คุณวุฒิ /สาขาวชิา/
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจยั สถานภาพ 

มี )ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอ้างองิ( 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

รศ.ดร.มิตรชัย จงเช่ียวชํานาญ Ph.D. (Electrical  
Engineering)   
University of 
Surrey, U.K., พ .ศ .
2545 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ผศ.ดร.พิชญา   ตัณฑัยย์ Ph.D. (Computer 
Science), 
University of 
Manchester, U.K.,  
พ .ศ.  2544 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   



 

อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ 
)ระบุตําแหน่งทางวิชาการ(  

คุณวุฒิ /สาขาวชิา/
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจยั สถานภาพ 

มี )ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอ้างองิ( 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ผศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม  SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ผศ.ดร.นิคม  สวุรรณวร Ph.D. (Computer 
Science),Paris 11 
University, 
France, พ .ศ .2549  

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ดร.นพพณ เลิศชูวงศา Ph.D.(Physic 
image 

processing)/2554 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า  เจริญผล  SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย 

PhD in 
Informatics, 
University of 
Edinburgh, UK. 
พ.ศ.2549 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   
 

รศ.ดร.โชคชัย  เล้ียงสุขสันต์ PhD. (Computer 
Science) Kent 

State University 
พ.ศ. 2538 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ศ.ดร.โมไนย  ไกรฤกษ ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

รศ.ดร.ชาครติ  ทองอุไร D.Ing (Chemical 
Engineering) 
Institute of 
Chemical 
Engineering, 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   



 

อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ 
)ระบุตําแหน่งทางวิชาการ(  

คุณวุฒิ /สาขาวชิา/
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจยั สถานภาพ 

มี )ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอ้างองิ( 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

Toulouse,France 
ผศ.ดร.โชคชัย  แสงดาว ปรด.(วิศกรรม

โทรคมนาคม) 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คณุสมบัติอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์  

  เป็นไปตามเกณฑ ์คือ  
1   . เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป  .เอก หรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่ง  รศ  .ข้ึนไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน  และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2  . เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ 9 หรือ 
3  . เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ 
สกอ .รับทราบการแต่งต้ังแล้ว  

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................................... 
 
ตารางที่ 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 

ผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลง่เผยแพร ่
1. นายกฤษฎา  พวงสุวรรณ Puangsuwan K., Pamornnak B., 

Chongcheawchamman M., 
Tongurai C.. 21. "Complex 
permittivity of fully ripe palm 
friut and its application for 
microwave heating",  

IEEE TRANSACTIONS ON 
DIELECTRICS AND ELECTRICAL 
INSULATION . (21), 1415-1423. 

Web of Science (ISI) 

Puangsuwan K., Web of Science (ISI) 



 

ผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลง่เผยแพร ่
Chongcheawchamman M., 
Tongurai C.. 49. "Effetive 
Moisture Diffusivity, Activation 
Energy and Dielectric Model for 
Palm Fruit Using a Microwave 
Heating", JOURNAL OF 
MICROWAVE POWER AND 
ELECTROMAGNETIC ENERGY . 
(49), 100-111.  

 

Puangsuwan K., 
Chongcheawchamman M., 
Tongurai C.. "Complex 
permittivity of fully ripe palm 
friut from 1-30 MHz", ใน IEEE 
TENCON 2013 . 22-25 ตุลาคม 
2556. เมืองซีอาน จีน : IEEE Xi,an 
Section.  

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ฐานข้อมูล IEEE 

Puangsuwan K., 
Chongcheawchamman M., 
Tongurai C.. "Design of 
Microwave Heating Continuous 
Belt System for Palm Fruit", ใน 
2015 ASIA-PACIFIC MICROWAVE 
. 6-9 ธันวาคม 2558. เมืองนานกิง 
จีน : Southeast University.  

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ฐานข้อมูล IEEE 

2. นายธนาธิป  ล่ิมนา Thanathip Limna, Pichaya 
Tandayya. 75. "A flexible and 
scalable component-based 
system architecture for video 
surveillance as a service, 

Web of Science (ISI) 



 

ผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลง่เผยแพร ่
running on infrastructure as a 
service", MULTIMEDIA TOOLS 
AND APPLICATIONS . (75), 1765-
1791. 

 

Thanathip Limna, Pichaya 
Tandayya. . "Workload 
Scheduling for Nokkhum Video 
Suveillance as a Service", 
MULTIMEDIA TOOLS AND 
APPLICATIONS . (), .  

Web of Science (ISI) 

Thanathip Limna, Pichaya 
Tandayya. "Design for a flexible 
video surveillance as a service", 
ใน 2012 5th International 
Congress on Image and Signal 
Processing . 16-18 October 
2012. China : Chongqing 
University of Posts and 
Telecommunication, China.  

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ฐานข้อมูล IEEE 

Thanathip Limna, Pichaya 
Tandayya. "Video surveillance 
as a service cost estimation 
and pricing model", ใน 12th 
International Joint Conference 
on Computer Science and 
pricing model . 22-24 July 
2015. Hatyai : Department of 
Computer Science, Faculty of 
Science, Prince of Songkla 
University. 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ฐานข้อมูล IEEE 



 

ผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลง่เผยแพร ่
3. นายฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ Thitinan Kliangsuwan, Apichat 

Heednacram. 931. "Classifiers 
for Ground-Based Cloud 
Images Using Texture 
Features", ADVANCED 
MATERIALS RESEARCH . (931), 
1392-1396. 

SCOPUS 

Thitinan Kliangsuwan, Apichat 
Heednacram. 42. "Feature 
extraction techniques for 
ground-based cloud type 
classification", EXPERT 
SYSTEMS WITH APPLICATIONS . 
(42), 8294-8303.  

Web of Science (ISI) 

Thitinan Kliangsuwan, Apichat 
Heednacram. . "FFT features 
and hierarchical classification 
algorithms for cloud 
images", ENGINEERING 
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE .  

Web of Science (ISI) 

Thitinan Kliangsuwan, Apichat 
Heednacram. "A Low-Cost 
Local Monitoring System", 
ใน The 2016 International 
Symposium on Intelligent 
Signal Processing and 
Comunication Systems . 24-27 
October 2016. Phuket : Faculty 
of Engineering, Prince of 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ฐานข้อมูล IEEE 



 

ผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหลง่เผยแพร ่
Songkla University.  

4. นายบุรวิชญ์ ภมรนาค B. Pamornark, S. Limsirorattana 
and M. Chongcheawchamnan 
(2015, June).“Oil Content 
Determination Scheme of 
Postharvest Oil Palm for 
Mobile Devices”, Biosystems 
Engineering, vol. 134, June 
2015, p.8–19.  
 

Web of Science (ISI) 

Burawich Pamornnak, Somchai 
Limsirorattana,and Mitchai 
Chongcheawchamnan 
(2013).“Oil extraction rate 
determination technique based 
on dielectric constant of palm 
fruit”, Applied Mechanics and 
Materials ,Vols. 303-306,  p. 
498-501 

Web of Science (ISI) 

Burawich Pamornnak, Somchai 
Limsiroratana, Mitchai 
Chongcheawchamnan. "Color 
correction scheme for different 
illumination and camera 
device conditions", ใน IEEE 
TENCON Spring . 17/04/2556-
19/04/2556. Sydney , Australia 
: IEEE NSW Section. 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ฐานข้อมูล IEEE 

คําขอจดลิขสิทธ์ิ  2 รายการ  
1. เคร่ืองวัดปริมาณนํ้ามันในทะ
ทายปาล์ม 
2. อุปกรณ์วัดปริมาณนํ้ามนัในผล
ปาล์ม 

คําขอจดสิทธิบัตร 



 

บทที่ 3 
ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
)การเขียนผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลมุประเด็นย่อย หรือเขียน

บรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน /เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียนบรรยาย 
และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งช้ี/ประเด็น หรือนําไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้(  

ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปน้ี 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 
1 ไม่ปรากฏการดําเนินการ )ไม่มีเอกสาร ไม่

มีแผนหรือไม่มหีลักฐาน(  
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เร่ิมดําเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไมเ่ช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการดําเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึง
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ ์

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นนํา 
ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ัน
นํา 
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บทที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑก์ารประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑ ์

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ์ () 

1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น รายละเอียด 

 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ดา้นการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง  

 

5. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑ ์

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ์ () 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้น
ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนด
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

 

8. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

9. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนด
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

 

10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

 

11. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน 
ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑ ์

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ์ () 

เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมี
ตําแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี  

หมายเหตุ  

ข้อ 8 เนื่องจาก หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งรองรับเกณฑ์ประเมินดังกล่าวยังไม่มีใครสอบวิทยานิพนธ์  และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยฯ ที่ใช้อยู่
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กําหนดให้ทําหน้าที่เป็นกรรมการสอบ 

ข้อ 10 ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งรองรับเกณฑ์ประเมินดังกล่าว ยังไม่มีนักศึกษาตพีิมพ์ผลงาน  และ 
นศ.ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา เป็นนักศึกษาที่หลกัสูตรก่อนหน้าที่เกณฑ์ดังกล่าวจะประกาศใช้ จึงต้องยึดตามระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัยและเล่มหลักสตูร ซึง่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
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สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร /อาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3)  

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเรจ็
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ี
เปิดสอน 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ* หมาย
เหตุ 

ตรง 
สมั 
พันธ์ 

รองศาสตราจารย์  

ดร.สินชัย กมลภิวงศ์*   
3-8499-00336-90-6 

 

รองศาสตราจารย์ 

ดร.สินชัย กมลภิวงศ*์   
3-8499-00336-90-6 

 

Ph.D. (Electrical and 
Communications 
Engineering), The University 
of  New South Wales, 
Australia, พ.ศ. 2542 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 
พ.ศ. 2533 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 
พ.ศ. 2528 

    

รองศาสตราจารย์ ดร. 
มนตรี กาญจนะเดชะ 
3-1009-04856-02-3 

รองศาสตราจารย์ 
ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ 
3-1009-04856-02-3 

Ph.D.  (Electrical 
Engineering), 
Old Dominion University, 
U.S.A.,  
พ.ศ. 2543 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 
พ.ศ. 2538 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 
พ.ศ. 2533 

    

รองศาสตราจารย์  
ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระ
กุล* 

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล* 
3-9299-0041-13-62 

Ph.D.  (Electrical 
Engineering), 
Santa Clara University, 
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ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเรจ็
การศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ี
เปิดสอน 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ* หมาย
เหตุ 

ตรง 
สมั 
พันธ์ 

3-9299-0041-13-62 U.S.A., พ.ศ. 2552 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.
2538 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 
พ.ศ. 2534 

ผู้ช่วยศาสตาจารย์  
ดร.พิชญา  ตัณฑัยย์ 
3-8399-00068-08-1 

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ 
ดร.พิชญา  ตัณฑัยย์ 
3-8399-00068-08-1 

Ph.D. (Computer   Science),  
University of Manchester, 
U.K., พ.ศ. 2544 
M.Phil. (Computer Science),  
University of Manchester, 
U.K., พ.ศ. 2543 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 
พ.ศ.2532 

    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธเนศ  เคารพาพงศ*์ 
3-8098-00044-25-3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธเนศ  เคารพาพงศ์* 
3-8098-00044-25-3 

Ph.D. Doctorat Systems 
Automatiques, 
(Automatism), 
INPT/ENSEEIHT, France,          
พ.ศ. 2544 
D.E.A. (Automatism), 
INPT/ENSEEIHT, France, พ.ศ. 
2541 
UPS, Toulouse, France, พ.ศ. 
2540 
วศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
พ.ศ. 2533 

    

 
หมายเหตุ : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑข์้อ 1 จํานวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร เกนิ

กว่า 1 หลักสตูรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศกึษาตามหลักสตูรนั้น 
รายละเอียด 

  เป็นไปตามเกณฑ ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑข์้อ 2 คณุสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวฒิุปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขัน้ตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย* 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
เกณฑข์้อ 3 คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลกัสูตร มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลงั โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็ผลงานวิจัย (*) 

   เป็นไปตามเกณฑ ์ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 

ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4,5) 

ตําแหน่งทางวชิาการ 
และรายชื่ออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
สําเร็จการศกึษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ทํางานท่ี

เกี่ยวข้องกับวชิา
ที่สอน ** 

(สําหรับอาจารย์
พิเศษ) 

จํานวนชัว่โมงที่
สอนในรายวิชา

นั้น ** 
(สําหรับอาจารย์

พิเศษ) 

อาจารย์
ประจํา 

อาจารย์
พิเศษ 

รศ.ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ Ph.D. (Electrical and 
Communications 
Engineering), The 
University of  New 
South Wales, 
Australia, พ.ศ. 2542 

    

รศ.ดร.ทวีศักด์ิ  เรืองพีระ
กุล 

Ph.D. (Electrical 
Engineering),  
Santa Clara  
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ตําแหน่งทางวชิาการ 
และรายชื่ออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
สําเร็จการศกึษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ทํางานท่ี

เกี่ยวข้องกับวชิา
ที่สอน ** 

(สําหรับอาจารย์
พิเศษ) 

จํานวนชัว่โมงที่
สอนในรายวิชา

นั้น ** 
(สําหรับอาจารย์

พิเศษ) 

อาจารย์
ประจํา 

อาจารย์
พิเศษ 

University, U.S.A. ,พ.ศ.
2552 

รศ.ดร.มนตรี กาญจนะ
เดชะ 

Ph.D.  (Electrical 
Engineering), 
Old Dominion 
University, U.S.A., พ.ศ. 
2543 

    

ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย ์ Ph.D. (Computer 
Science),  
University of 
Manchester, U.K., พ .ศ.  
2544 

    

ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์ Ph.D. 
(Telecommunications), 
Swinburne University 
of Technology,  
Australia, พ .ศ . 2548 

    

ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ Ph.D. Doctorat 
Systems 
Automatiques, 
(Automatism), 
INPT/ENSEEIHT, 
France, พ.ศ. 2544 

    

ผศ.ดร.วรรณรัช  สันติ
อมรทัต 

Ph.D. (Computer 
Science), University of 
Manchester, U.K., พ.ศ. 
2548 
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ตําแหน่งทางวชิาการ 
และรายชื่ออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
สําเร็จการศกึษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ทํางานท่ี

เกี่ยวข้องกับวชิา
ที่สอน ** 

(สําหรับอาจารย์
พิเศษ) 

จํานวนชัว่โมงที่
สอนในรายวิชา

นั้น ** 
(สําหรับอาจารย์

พิเศษ) 

อาจารย์
ประจํา 

อาจารย์
พิเศษ 

ผศ.ดร.สกุณา  เจริญ
ปัญญาศักด์ิ 

Ph.D. (Computer 
Engineering),  Institut 
National 
Polytechnique de 
Toulouse, France, พ.ศ. 
2551 

    

ผศ.ดร.นิคม  สุวรรณวร Ph.D. (Computer 
Science),Paris 11 
University, France, 
พ.ศ. 2549 

    

ผศ.ดร.แสงสุรีย ์  วสุพงศ์
อัยยะ 

Ph.D. (Computer 
Science),  
Portland State 
University, U.S.A., พ.ศ. 
2551 

    

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ Ph.D. )Computer 
Engineering( , 
ENSEEIHT, France, พ.ศ. 
2555 

    

ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ Ph.D. (Sciences  et  
Technologies  
industrielles),  
Universite´  d’Orleans 
, France, พ.ศ. 2551 

    

ผศ.ดร.ปัญญยศ  ไชยกาฬ ปร.ด. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
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ตําแหน่งทางวชิาการ 
และรายชื่ออาจารย์

ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
สําเร็จการศกึษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ทํางานท่ี

เกี่ยวข้องกับวชิา
ที่สอน ** 

(สําหรับอาจารย์
พิเศษ) 

จํานวนชัว่โมงที่
สอนในรายวิชา

นั้น ** 
(สําหรับอาจารย์

พิเศษ) 

อาจารย์
ประจํา 

อาจารย์
พิเศษ 

ทร์, พ.ศ. 2551 
Dr.Andrew Davison Ph.D. (Computer 

Science),  
Imperial College, U.K.,  
พ .ศ. 2532 

    

ดร.อซีส  นันทอมรพงศ์ Ph.D. (Computer 
Science), University of 
Alabama, USA, พ.ศ. 
2557 

    

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง (**) 

   เป็นไปตามเกณฑ ์ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 

เกณฑข์้อ 5 คณุสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธก์ันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชัว่โมงสอนไม่เกนิร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผูรั้บผิดชอบรายวชิานั้น (**) 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
ตารางที่ 1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ที่ปรึกษาการคน้คว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6,11) 
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อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานพินธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่
สําเร็จการศกึษา 

ประสบการณก์ารทํา
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

(จํานวนนกัศกึษาที่
อาจารย์เป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษา
หลกั) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ Ph.D. (Electrical and 
Communications 
Engineering), The 
University of  New 
South Wales, 
Australia, พ .ศ . 2542 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 4 

รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ 
 

Ph.D.  (Electrical 
Engineering), 
Old Dominion 
University, U.S.A.,  
พ .ศ.  2543 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 3 

รศ.ดร.มิตรชัย จงเช่ียว
ชํานาญ 

Ph.D. (Electrical  
Engineering)   
University of Surrey, 
U.K., พ .ศ . 2545 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 2 

รศ.ทศพร  กมลภิวงศ์            M. Eng. Sc. 
(Communications), 
The  University  of  
New South Wales, 
Australia, พ.ศ. 2541 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 1 

ผศ.ดร.พิชญา  ตัณฑัยย์ Ph.D. (Computer 
Science), University 
of Manchester, U.K.,  
พ .ศ.  2544 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 4 

ผศ.ดร.ธเนศ  เคารพาพงศ์ Ph.D. Doctorat 
Systems 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 3 
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อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานพินธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่
สําเร็จการศกึษา 

ประสบการณก์ารทํา
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

(จํานวนนกัศกึษาที่
อาจารย์เป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษา
หลกั) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

Automatiques, 
(Automatism), 
INPT/ENSEEIHT, 
France, พ .ศ.  2544 

ผศ.ดร.นิคม  สุวรรณวร* Ph.D. (Computer 
Science),Paris 11 
University, France, 
พ .ศ.  2549 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 3 

ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์ Ph.D. 
Telecommunications)  
Swinburne University 
of Technology,  
Australia, พ .ศ . 2548 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 4 

ผศ.ดร.แสงสุรีย์  วสุพงศ์
อัยยะ 

Ph.D. (Computer 
Science), Portland 
State University, 
U.S.A., พ.ศ. 2551 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 1 

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย Ph.D. (Computer 
Science), Lancaster 
University, United 
Kingdom, พ .ศ.2554  

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 1 

ผศ.ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 
พ .ศ . 2552 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 1 
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อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานพินธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่
สําเร็จการศกึษา 

ประสบการณก์ารทํา
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

(จํานวนนกัศกึษาที่
อาจารย์เป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษา
หลกั) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

ดร.สมชัย  หลิมศิโรรัตน์* Ph.D. (Agricultural 
Science) 
Kyoto University, 
Japan, พ .ศ . 2548 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 1 

ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ Ph.D. (Sciences  et  
Technologies  
industrielles),  
Universite´  
d’Orleans , France, 
พ .ศ . 2551 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 3 

ดร.ปัญญยศ  ไชยกาฬ ปร.ด. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์, พ.ศ. 2551 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 1 

ดร.อซีส  นันทอมรพงศ์ Ph.D. (Computer 
Science), University 
of Alabama, USA, 
พ.ศ. 2557 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

 1 

 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
 1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และ  

 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
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   เป็นไปตามเกณฑ ์ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ 

อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญา
เอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีทํา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก
และมีตําแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

   เป็นไปตามเกณฑ ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
ตารางที่ 1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ร่วม 
(ระบุตําแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่
สําเร็จการศกึษา 

ประสบการณก์ารทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ศ.ดร.ARNO 
RUCKELSHAUSEN 

Ph.D. degree in 
experimental 
physics 
(University of 
Gießen) พ.ศ. 
2530 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

รศ.ดร.โชคชัย  เลียงสุขสันต์ PhD. (Computer 
Science) Kent 
State University, 
พ.ศ.2538 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ดร.ชัย  วุฒิวิวัฒน์ไชย Ph.D Computer 
Science,  
Tokyo Institute 
of Technology, 
พ.ศ. 2547 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 
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อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ร่วม 
(ระบุตําแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่
สําเร็จการศกึษา 

ประสบการณก์ารทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรองทอง ถาวรานุรักษ์ 

MD คณะพทย
ศาสตร์ รามาธิบดี, 
พ.ศ.2547   
วุฒิบัตรสาขา โสต 
ศอ นาสิกวิทยา  
จาแพทยสภา, พ.ศ. 
2552    

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ 
 

Ph.D.  (Electrical 
Engineering), 
Old Dominion 
University, 
U.S.A.,  
พ .ศ.  2543 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

รศ.ดร.มิตรชัย  
จงเชี่ยวชํานาญ 

Ph.D. (Electrical  
Engineering)   
University of 
Surrey, U.K., พ .ศ .
2545 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ผศ.ดร.นิคม  สุวรรณวร* Ph.D. (Computer 
Science),Paris 11 
University, 
France, พ .ศ.  
2549 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ผศ.ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย ปร.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัย

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   



ระดับ : ปริญญาเอก เกณฑ์ปี 2558  

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ร่วม 
(ระบุตําแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่
สําเร็จการศกึษา 

ประสบการณก์ารทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, พ .ศ .
2552 

ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ Ph.D. (Sciences  
et  
Technologies  
industrielles),  
Universite´  
d’Orleans , 
France, พ .ศ .
2551 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร 

D.Ing (Chemical 
Engineering) 
Institute of 
Chemical 
Engineering, 
Toulouse,France 
พ.ศ. 2525 

 
SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

   เป็นไปตามเกณฑ ์  
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  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
ตารางที่ 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8,9) 
 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีท่ี
สําเร็จการศกึษา 

ประสบการณก์ารทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

รศ.ดร.มิตรชัย จงเช่ียวชํานาญ Ph.D. (Electrical  
Engineering)   
University of 
Surrey, U.K., พ .ศ .
2545 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ผศ.ดร.พิชญา   ตัณฑัยย์ Ph.D. (Computer 
Science), 
University of 
Manchester, U.K.,  
พ .ศ.  2544 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ผศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม Ph.D. (Algorithms 
and Theory), 
Griffith University, 
Australia, พ.ศ. 
2553 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ผศ.ดร.นิคม  สวุรรณวร Ph.D. (Computer 
Science),Paris 11 
 University, 
France,  
พ.ศ. 2549 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ดร.นพพณ เลศิชูวงศา Ph.D. (computer 
Enginering) 
Institut D’ 
Electronique 
Fondamentale, 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีท่ี
สําเร็จการศกึษา 

ประสบการณก์ารทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

Universite Paris-
Sud 11, France, 
พ.ศ. 2555 
 

ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า  เจรญิผล Ph.D. (Electical 
and 

Computer 
Engineering) 
(International 

Program), 
มหาวิทยาลัยพระ
จอมเกล้าธนบุรี. 

พ.ศ. 2553 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย 

PhD in 
Informatics, 
University of 
Edinburgh, UK 
Thesis: 
Simulation 
Modelling of 
Distributed 
Shared Memory 
Clusters 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

รศ.ดร.โชคชัย  เลี้ยงสุขสันต์ 
Ph.D. (Computer 
Science), Kent 
State University, 
U.S.A.,พ.ศ. 2538 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ศ.ดร.โมไนย  ไกรฤกษ์ 

วิศวกรรมศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต, 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   



ระดับ : ปริญญาเอก เกณฑ์ปี 2558  

อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีท่ี
สําเร็จการศกึษา 

ประสบการณก์ารทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

, พ.ศ. 2532  

รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร 

D.Ing (Chemical 
Engineering) 
Institute of 
Chemical 
Engineering, 
Toulouse,France 
พ.ศ. 2525 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

  
 

 

ผศ.ดร.โชคชัย แสงดาว 

ปริญญาเอก วศ.ด. 
(สาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคม), 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
   

Doctor of 
Philosophy (Crop 
Science) North 
Carolina State 
University 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

SAR-COE1 
ผลงานตีพิมพ์ 

   

 
 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
   เป็นไปตามเกณฑ ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑ์ข้อ 9  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็น
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

   เป็นไปตามเกณฑ ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
ตารางที่ 1.7 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 

ผู้สําเร็จการศกึษา ชื่อผลงาน แหลง่เผยแพร่ 
1. นายธนาธิป  ล่ิมนา Thanathip Limna, Pichaya Tandayya. (2016). "A 

flexible and scalable component-based system 
architecture for video surveillance as a service, 
running on infrastructure as a service", 
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS . (75), 
1765-1791. 

วารสารวิชาการนานาชาติ  
ฐาน ข้อมูลสากล ISI 

Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, 
Workload Scheduling for Nokkhum Video 
Surveillance as a Service, Running on 
Infrastructure as a Service, Multimedia Tools 
andApplications, Springer 
, ISSN 1573-7721, Print publication date: 15 
February 2016, ISSN 1380-7501. 

วารสารวิชาการนานาชาติ  
ฐาน ข้อมูลสากล ISI 

Thanathip Limna and Pichaya Tandayya (2015, 
July).“Video Surveillance as a Service Cost 
Estimation and Pricing Model”, In Proceedings of 
12th International Joint Conference on 
Computer Science and Software Engineering 
(JCSSE 2015), Hat Yai, Songkhla, Thailand, 22nd – 
24th July 2015. 

งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

Thanathip Limna and Pichaya Tandayya (2015, 
July).“Video Surveillance as a Service Cost 
Estimation and Pricing Model”, In Proceedings of 
12th International Joint Conference on 
Computer Science and Software Engineering 

งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 



ระดับ : ปริญญาเอก เกณฑ์ปี 2558  

ผู้สําเร็จการศกึษา ชื่อผลงาน แหลง่เผยแพร่ 
(JCSSE 2015), Hat Yai, Songkhla, Thailand, 22nd – 
24th July 2015. 
Thanathip Limna, Pichaya Tandayya. "Design for 
a flexible video surveillance as a service", ใน 
2012 5th International Congress on Image and 
Signal Processing . 16-18 October 2012. China : 
Chongqing University of Posts and 
Telecommunication, China. 

งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

2. นายกฤษฎา  พวงสุวรรณ Puangsuwan K., Pamornnak B., 
Chongcheawchamman M., Tongurai C.. 21. 
"Complex permittivity of fully ripe palm friut 
and its application for microwave heating", IEEE 
TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND 
ELECTRICAL INSULATION . (21), 1415-1423.  

วารสารวิชาการนานาชาติ  
ฐาน ข้อมูลสากล ISI 

Puangsuwan K., Chongcheawchamman M., 
Tongurai C.. 49. "Effetive Moisture Diffusivity, 
Activation Energy and Dielectric Model for Palm 
Fruit Using a Microwave Heating", JOURNAL OF 
MICROWAVE POWER AND ELECTROMAGNETIC 
ENERGY . (49), 100-111. 

วารสารวิชาการนานาชาติ  
ฐาน ข้อมูลสากล ISI 

Puangsuwan K., Chongcheawchamman M., 
Tongurai C.. "Complex permittivity of fully ripe 
palm friut from 1-30 MHz", ใน IEEE TENCON 
2013 . 22-25 ตลุาคม 2556. เมืองซีอาน จีน : IEEE 
Xi,an Section 

งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

Puangsuwan K., Chongcheawchamman M., 
Tongurai C.. "Design of Microwave Heating 
Continuous Belt System for Palm Fruit", ใน 2015 
ASIA-PACIFIC MICROWAVE . 6-9 ธันวาคม 2558. 
เมืองนานกิง จีน : Southeast University.  

งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

3. นายบุรวิชญ์ ภมรนาค B. Pamornark, S. Limsirorattana and M. 
Chongcheawchamnan (2015, June).“Oil Content 
Determination Scheme of Postharvest Oil Palm 

วารสารวิชาการนานาชาติ  
ฐาน ข้อมูลสากล ISI 



ระดับ : ปริญญาเอก เกณฑ์ปี 2558  

ผู้สําเร็จการศกึษา ชื่อผลงาน แหลง่เผยแพร่ 
for Mobile Devices”, Biosystems Engineering, vol. 
134, June 2015, p.8–19.  
 
Burawich Pamornnak, Somchai Limsirorattana, 
and Mitchai Chongcheawchamnan (2013).“Oil 
extraction rate determination technique based 
on dielectric constant of palm fruit”, Applied 
Mechanics and Materials ,Vols. 303-306,  p. 498-
501 

วารสารวิชาการนานาชาติ  
ฐาน ข้อมูลสากล ISI 

Burawich Pamornnak, Somchai Limsiroratana, 
Mitchai Chongcheawchamnan. "Color correction 
scheme for different illumination and camera 
device conditions", ใน IEEE TENCON Spring . 
17/04/2556-19/04/2556. Sydney , Australia : IEEE 
NSW Section. 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

คําขอจดลิขสิทธ์ิ  2 รายการ 
1. เครื่องวัดปรมิาณนํ้ามันในทะทายปาล์ม 
2. อุปกรณ์วัดปริมาณน้ํามันในผลปาล์ม 

คําขอจดทรัพยส์นิทางปัญญา 

4. นายฐิตินันท์ เกล้ียงสุวรรณ Thitinan Kliangsuwan, Apichat Heednacram, 
“Classifiers for Ground-Based Cloud Images 
Using Texture Features”, Advanced 
Materials Research (AMR), vol. 931-932, pp. 
1392-1396, 2014. (ISBN: 978-3-03835-090-
3,DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.931-
932.1392, SCOPUS Indexing). 

วารสารวิชาการนานาชาติ  
ฐาน ข้อมูลสากล Scopus 

Thitinan Kliangsuwan, Apichat Heednacram, 
“Feature extraction techniques for ground-
based cloud type classification, Expert 
Systems with Applications”, vol. 42, issue 
21, pp. 8294-8303, 2015. (ISSN 0957-4174, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2015.05.016, 
ISI - Quartile 1, 5-Year Impact Factor: 2.571). 

วารสารวิชาการนานาชาติ  
ฐาน ข้อมูลสากล ISI 

Thitinan Kliangsuwan, Apichat 
Heednacram. . "FFT features and 
hierarchical classification algorithms for 
cloud images", ENGINEERING 
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE . 

วารสารวิชาการนานาชาติ  
ฐาน ข้อมูลสากล ISI 



ระดับ : ปริญญาเอก เกณฑ์ปี 2558  

ผู้สําเร็จการศกึษา ชื่อผลงาน แหลง่เผยแพร่ 
 Thitinan Kliangsuwan, Apichat Heednacram, 

“A Low-Cost Local Cloud Monitoring 
System”, The 2016 International 
Symposium on Intelligent Signal Processing 
and Communication Systems (ISPAC 2016), 
24-27 Oct 2016, (IEEE Indexing). 

งานประชุมวิชาการนา
นานาชาติ 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 10  การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เร่ือง กรณี 
แบบ 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
 
เกณฑข์้อ 12  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เร่ิมเปิดหลักสตูรครั้งแรกในปี พ.ศ.....2547............ 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรงุให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ....2560.... 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ปัจจุบันหลักสตูรถือว่าลา้สมัย 

สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ดําเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 

 



บทที่ 3 
ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
(การเขียนผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีอาจเขียนบรรยายตัวบ่งช้ีโดยรวมให้ครอบคลมุประเด็นย่อย หรือเขียน
บรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเน้ือหาที่เขียนบรรยาย 
และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งช้ี/ประเด็น หรือนําไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้) 
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 

 
 



  
 

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 



2 
 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
3.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

1) ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น    
2) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทัง้มีความรบัผิดชอบต่อสังคม 
4) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที ่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพือ่การพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 
5) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของสังคม มากกว่าผลประโยชน์

ส่วนตน 
3.2   ความรู้  

1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถอ่งแทใ้นเนื้อหาสาระหลักทัง้พืน้ฐานและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตร์ทาง
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 

2) มีความสามารถในการปรับตวัให้ทันต่อความกา้วหน้าทางวิชาการในศาสตร์ทางสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์  

3.3  ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถวางแผน  กําหนดกรอบแนวคิด และวิธีดําเนินการในการทําการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ ใช้ศาสตร์และบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผล 
3) มีความสามารถในการสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู้เดิม 

 
3.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทําของตน 
2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบคุคลและงานกลุ่ม 
4) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 

3.5   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   การสือ่สาร   และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรอืคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย 

และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถส่ือสารทั้งการพดูและการเขยีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนําเสนอทีเ่หมาะสมสําหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
4) สามารถเข้าถงึ และคัดเลือกความรู้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาติ 
5) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทีเ่หมาะสม  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสูตรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
หมวดวิชาบังคบั รายวิชาสัมมนา และวทิยานิพนธ ์                     

242-500 ระเบียบวิธีวทิยาการวิจัยและพัฒนา                     

242-701 สัมมนา 1 (การอ่านงานวิจัย)                     

242-702 สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย)                     

242-703  สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)                     

242-5xx  รายวชิาบรรยายระดบัปริญญาโท                     

242-6xx  รายวชิาบรรยายระดบัปริญญาเอก                     

242-800  วิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท แบบ ก2)                     

242-801  วิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท แบบ ก1)                     

242-900  วิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
หมวดวิชาเลอืก                     

242-5xx  รายวชิาบรรยายระดบัปริญญาโท                     

242-6xx  รายวชิาบรรยายระดบัปริญญาเอก                     

1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ                     

242-510 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการประยุกตใ์ช้งาน                     

242-511 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยกุต์ใชง้าน                      

242-512 วิศวกรรมสารสนเทศเว็บขั้นสูง                     

242-513 การออกแบบวิศวกรรมสารสนเทศและระบบขั้นสูง                     

242-514 การรกัษาความปลอดภัยของโปรแกรมสารสนเทศเว็บ                     

242-515 การพฒันาแอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร ์                     

242-516  ระบบเอเจนตเ์ชิงบรกิาร                     

242-528  หัวขอ้พิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1                     

242-529  หัวขอ้พิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2. กลุ่มวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์                     

242-530 การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย                     

242-531 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                     

242-532 การออกแบบร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์                     

242-533 การโปรแกรมเครือขา่ยบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขัน้สูง                     

242-534 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวและเวลาจริง                     

242-535 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธ ี                     

242-536  การประมวลผลแบบกริดและแบบกลุ่มเมฆ                     

242-537 วิทยาการเข้ารหัส                         

242-538 ระบบเครือข่ายเคลื่อนที่แอดฮอกและเซนเซอร์                         

242-630 การทดสอบและการออกแบบระบบดิจิตอลเพือ่ทดสอบ                     

242-631 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์                     

242-548  หัวขอ้พิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร ์1                     

242-549  หัวขอ้พิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร ์2                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3. กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพวิเตอร์                     

242-550 เครือข่ายสื่อประสม 1                     

242-551 เครือข่ายสื่อประสม 2                     

242-552 เครือข่ายการเข้าคิวสําหรับเครือข่ายสื่อสาร                     

242-553 เครือข่ายความเร็วสูงและเครือข่ายรวมชนิดแบนด์กว้าง                     

242-554 เครือข่ายโทรคมนาคม เครือข่ายชนิดไร้สายและชนิดเคลื่อนที ่                     

242-640  คุณภาพการบริการของเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร ์                     

242-641 การบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบมีการประกันคุณภาพ 
            หลากหลาย 

                    

242-642 โปรโตคอลแบบมัลติคาสท์และการประยุกตใ์ช้งาน                     

242-643 อินเตอร์เน็ตและโปรโตคอลที่เกีย่วขอ้ง                     

242-644 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                     

242-568 หัวขอ้พิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร ์1                     

242-569 หัวขอ้พิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร ์2                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4. กลุ่มวิชาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ                     

242-570 การประมวลผลภาพ                     

242-670 วิศวกรรมระบบดิจิตอล                     

242-671 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล                     

242-672 การประยุกต์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรใ์นการประมวลผลสัญญาณ 
             ดิจิตอล 

                    

242-673 หลักการรู้จําแบบรูป                     

242-674 การประมวลผลภาพขั้นสูง                     

242-675 การประมวลผลสัญญาณเสียงพดูและสัญญาณเสียง                     

242-676  พื้นฐานการเรียนรู้ของเครือ่ง                      

242-677 คอมพิวเตอร์วทิัศน์                     

242-678  การหาค่าเหมาะสมที่สุด                      

242-679  ตรรกศาสตร์คลุมเครือและโครงข่ายประสาทเทียม                     

242-588 หัวขอ้พิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 1                     

242-589 หัวขอ้พิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 2                     

หมายเหตุ  ในรายวิชาบรรยายระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก หมายถึง หลักสูตรกาํหนดใหร้ายวิชาเลือกในกลุ่มวชิาต่างๆ ตอ้งมมีาตรฐานการพฒันาผลการเรยีนรู้ ที่
กําหนดให้เป็นความรับผิดชอบหลักในแนวทางเดียวกัน  แต่ทัง้นี้  สามารถเพิ่มเติมความรับผิดชอบหลัก และ/หรือ ความรับผิดชอบรองจากขอ้มาตรฐานดังกล่าวตามความเหมาะสมได้
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ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ผลการดําเนนิงาน รายการ

หลักฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university 
จากบทนําในสว่นที่มีการปรับปรุงหลักสูตร 2560 น้ัน ในปีการศึกษา 2559 มีการนําผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรถูกกําหนดขึ้นจาก วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นอกจากน้ียังมีการสํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิฯ อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ เป็นต้น และนาํผล
สํารวจดังกล่าวมาพิจารณากําหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสําหรับหมวดวิชาเลือกเสรี 
หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้านคือ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้      
3. ทักษะปัญญา 4.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มคอ.02 
ผลประเมิน
การสอน
คณาจารย์ 
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
www.psu.ac.th 

วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของ
คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร์ 
www.eng.ps
u.ac.th 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes 
หลักสูตรมีการกําหนดกรอบผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง สําหรับหมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชา
บังคับพ้ืนฐาน และหมวดวิชาเฉพาะ เพ่ือให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ตามตาราง Curriculum Mapping ที่
แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อีกทั้งหลักสูตรมีแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา ดังนี ้
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนักศกึษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษ 
 

1. ฝึกทักษะการนาํเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
2. ฝึกทักษะการเขยีนบทความวิชาการเป็นภาษาอังก
3. จัดกิจกรรมทัง้ในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที ่

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. สนับสนุนให้นักศึกษารว่มกิจกรรมพัฒนาทกัษะ 

ภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวทิยาลัย 
5. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณด์ูงาน 

หรือฝึกงานหรือเข้ารว่มประชุมทางวิชาการ 
ในต่างประเทศ 

มคอ.02 
มคอ.03 
http://tqf.p
su.ac.th 
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ผลการดําเนนิงาน รายการ
หลักฐาน 

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด  
จากฐานข้อมูลตา่งๆ การจัดการเรียนแบบ 
e-learning 

2. จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อพิเศษ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มีจิตวิญญาณของการถอืประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เปน็กิจทีห่นึ่ง 

1. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการ 
ที่เน้นการถอืประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์
เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนการรว่มโครงการในวันถือประโยชน์ 
ของเพื่อนมนษุย์เป็นกิจที่หนึง่ของคณะ/ 
มหาวิทยาลัย 

3. สอดแทรกจิตสํานึกของการถอืประโยชน์ 
ของเพื่อนมนษุย์เป็นกิจที่หนึง่ใน 
การเรียนการสอน และการทํากิจกรรม 
ของนักศึกษา 

4. สนับสนุนการเขา้ร่วมกจิกรรม 
เพื่อช่วยเหลือสังคม  

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

หลักสูตรฯ โดยการดําเนินการบริหารของภาควิชาฯ มีแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจาก ผู้ทรงคุณวุฒิฯ อาจารย์ในหลักสูตร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ กรรมการบัณฑิตศึกษา ใช้สําหรับการปรับปรุงการเรียนการ
สอน และการปรับปรุงหลักสตูร เพ่ือให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังน้ันสะท้อนความต้องการของผู้ที่
ส่วนได้ส่วนเสียตามลําดับความเก่ียวข้องและความสําคัญต่อหลักสูตร และเน้นให้ครอบคลุมผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้านเช่นกัน 

การสํารวจ
ข้อมูลบัณฑิต
ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย
และคณะฯ
www.psu.ac.th 

www.eng.ps
u.ac.th 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the program and 

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

2. Program 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 program and its study elements. 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the program 
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 program and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders [1,2] 

       

Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
การศึกษา ตามกรอบระยะเวลาที่ประกาศของ
สกอ. โดยหลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุงล่าสุด
เป็นหลักสูตรปีการศึกษา 2560 ซึ่งรายละเอียด
ข้อกําหนดของหลักสูตรและรายวิชาครบถ้วน
ตามที่ระบุใน มคอ. 2 อีกทั้งในปีการศึกษา 
2559 ทุกรายวิชามีการจัดทํา มคอ. 3 ก่อนการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตร

www.coe.psu.ac.th 
มคอ.02 
รายงานการประชุมภาควิชา 
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

AUN 2 
Program Specification 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
มีการประชุมของอาจารย์ประจําหลักสูตรผ่าน
การประชุมภาควิชา การประชุมของอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อติดตาม
และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเน่ือง 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
รายละเอียดของรายวิชามีการกําหนดไวใ้น 
มคอ. 2 และ มคอ.3 พร้อมระบุไว้ในเว็บไซต์
ของภาควิชาฯ เว็บไซต์บัณฑิตวทิยาลัย ที่
ครบถ้วนและตรงกัน 

www.coe.psu.ac.th 
มคอ. 2 และ มคอ. 3 
http://tqf.psu.ac.th 
www.grad.psu.ac.th 

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

ข้อกําหนดและรายละเอียดของรายวิชาใน
หลักสูตร มีการเผยแพร่ใหผู้ม้ีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถเขา้ถึงข้อมูลได้หลากหลาย ดังน้ี
1. เว็บไซต์ภาควิชา ที่รองรับการเข้าถึง
ข้อมูลได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  
2. เฟสกรุ๊ปสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชา 
3. แผ่นพับแนะนําภาควิชา/คณะ ที่ใช้ใน
กิจกรรม Roadshow และติดต่อ
ประสานงานกับหลักสูตรอ่ืนๆ 
4. คู่มือนักศึกษา ที่แจกให้กับนักศึกษาไทย
และนักศึกษาพม่าในวันปฐมนิเทศปี
การศึกษา 2559  
 

www.coe.psu.ac.th 
มคอ.02 
https://www.facebook.com/groups/205160029520686/ 
แผ่นพบัแนะนาํหลักสูตร/คณะ 
คู่มือนักศึกษา: โครงสร้างหลกัสูตรและคําอธิบายรายวิชา 
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
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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 program'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 specialized courses. 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue 
an area of specialization 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 
Program Structure and Content 
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ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

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

จากกระบวนการที่กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรน้ัน 
หลักสูตรได้กําหนดโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกันระหว่างรายวิชา
ในหลักสูตรกับผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําองค์
ความรู้ทั้งจากรายวิชาบังคับพ้ืนฐาน รายวิชาเฉพาะ และรายวิชาเลือก
ตามสาขา ให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน 
 
 

มคอ.02 
Website คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผ่นพับหลักสตูรฯ 
Website ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 
is clear 
จากข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร ใน มคอ. 2 มคอ. 3 และ 
Curriculum Mapping แสดงถึงความสอดคล้องกันระหว่างการเรียนรู้
การสอนของแต่ละรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามมาตราฐาน
การเรียนรู้ตามคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ทั้ง 5 ด้าน  
 
 

มคอ. 2 
มคอ. 3  
http://tqf.psu.ac.th 
 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสูตรมีการกําหนด แผนการศึกษา คําอธิบายรายวิชา ที่ระบุใน 
มคอ. 2 ที่มีการออกแบบเน้ือหารายวิชาและลําดับการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม ทั้งรายวิชาหลัก รายวิชาสัมมนา 1 2 และ 3 พรอ้ม
วิทยานิพนธ์ 
 
 

มคอ. 2 
http://tqf.psu.ac.th 
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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        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

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

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัย
ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญขั้นสูง เป็นผู้นําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพและสามารถนําไปใช้งานได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” 

ระดับปริญญาเอก 
1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการขั้นสูงที่มี

ความรู้ความสามารถและทักษะในการทําวิจัย 
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ ใช้วิจัยร่วมกับสาขาวิชาการ  
ด้านอื่น ๆ  อันจะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

3) เพื่อร่วมมือกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ  อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการ
นําผลงานวิจัยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม การผลิตในเชิง
พาณิชย์ได้ 

 ซึ่งมีการนําเสนอและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ภาควิชา 
และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย รองรับการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมเผยแพร่ผ่านทาง คู่มือการศึกษา แผ่น
พับสื่อนําเสนอ และเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 

http://www.psu.ac.th/th/vision  
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
มคอ.02 
คู่มือนักศึกษา 
แผ่นพับสื่อนําเสนอ 
www.psu.ac.th 
www.coe.psu.ac.th 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

สําหรับการกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนน้ัน มีการกําหนด
ไว้หลากหลายรูปแบบขึ้นกับผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังในแต่ละ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ทัง้น้ีครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังทุกข้อ  
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 

การเรียนการสอนภายในหลักสูตร มีการวางแผนการสอนและ
ดําเนินการเรียนการสอน ตามโครงสร้างการดําเนินการของ
หลักสูตร เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ผ่านรายวิชาใน
หลักสูตร ที่มีการดําเนินการตาม มคอ. 3 และ มคอ. 5 ที่
สามารถแสดงความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนและ
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังดังน้ี 

รูปแบบการเรียนการสอน ELO 
(1) (2) (3) (4) (5) 

การรวบรวมเนื้อหาและทฤษฎี      
การวิพากษ์ทฤษฎี (การถามตอบ)      
การทํากิจกรรมกลุ่ม การนําเสนอ การ
อภิปราย 

     

การให้คําปรึกษากลุ่มย่อย (Meeting)      
การศึกษา วิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาจากการดําเนินงานจริง 

     

การจัดทําโครงงาน/โครงการกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

     

งานท่ีมอบหมายรายบุคคล 
(Assignment) 

     

 

มคอ. 3 
มคอ. 5 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรมีการส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีพให้กับนักศึกษา โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรายวิชาในหลักสูตรให้นักศกึษา
ค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง พร้อมการนําเสนอความก้าวหน้าของ
การค้นคว้าวิจัย ผ่านรายวิชาในหลักสูตร รายวิชาสัมมนา 1 2 
และ 3 พร้อมวิทยานิพนธ์ การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันการเขียนโปรแกรม การร่วมกิจกรรม StartUp Tech 
การส่งเสริมการพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับ Wireless Sensor 

www.coe.psu.ac.th 
มคอ. 3 
ห้องสมุดภาควิชา 
การประชุมภาควิชา 
เอกสารเบิกจ่ายสําหรับส่งเสริมการเดินทาง
และเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
Network การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนาชุด
โปรแกรม Smart City 
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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 distribution, 
rubrics and grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 

       

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
- หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ตาม
ระบุใน มคอ. 3 และผลที่ระบุใน มคอ. 5 
- หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2559 
- หลักสูตรจัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าการทํา
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
- หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินข้อสอบในรายวิชาเฉพาะ มี
การประชุมเกรดผ่านการประชุมภาควิชา เพ่ือรับรองการ
ประเมินผลของนักศึกษา 
- เกณฑ์การคัดเลือกและรับนักศึกษาเป็นไปตามระบบและ
กลไกของคณะฯและมหาวิทยาลัย อีกทั้งหลกัสูตรมีการจัดสอบ
วัดความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือพิจารณา
การผ่านเกณฑ์สําหรับขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ 
- หลักสูตรดําเนินการสอบวัดผลและดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตินักศกึษาที่จะสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 
 
 

มคอ. 3  
มคอ. 5 
การประชุมภาควิชา 
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
คุณสมบัติผูม้ีสทิธ์ิเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
แบบทดสอบความรู้เบ้ืองต้น 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
ทุกรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีการจัดทํา Course 
Syllabus ที่มกีารระบุข้อมูลและบอกรายละเอียดเก่ียวกับ
รายวิชา คําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์
ขั้นตอนและวิธีการการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เพ่ือช้ีแจงให้นักศึกษารับทราบข้อมูลในคาบแรกของการเรียน
การสอนของแต่ละรายวิชา ที่มีการเรียนการสอน พร้อมทั้งการ
สื่อสารออนไลน์กับนักศึกษาผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย  
 

มคอ.03 
http://tqf.psu.ac.th 
lms.psu.ac.th 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาดําเนินการผ่าน 
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ทั้งน้ีจะมีรายละเอียดเก่ียวกับ เกณฑ์
การประเมิน นํ้าหนักของเกณฑ์การประเมิน การประเมินผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การนําเสนอ การส่งรายงาน การส่ง
การบ้าน การทํา Assignment ต่างๆ เป็นต้น การกําหนด
ระดับขั้นของเกรดตามคะแนน และมคีณะกรรมการ
ประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ แบ่งตามสาขาวิชาย่อย
ใน 4 สาขาวิชาย่อย ซึ่งทุกรายวิชาจะมีการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลนักศกึษา ผ่านระบบ มคอ. 5 
การประชุมภาควิชา และสรปุใน มคอ. 7  
 

มคอ. 5 และ มคอ. 7 
http://tqf.psu.ac.th 
การประชุมภาควิชา 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
อาจารย์ผู้สอนมีการช้ีแจงช่วงเวลาและวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาต้ังแต่คาบแรกของภาคการศึกษา พรอ้มมี
การแจ้งผลของคะแนน หรือผลการประเมนิให้นักศึกษาทราบ
เป็นระยะ โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการสอบกลางภาค อาจารย์
ผู้สอนจะแจ้งคะแนนภายใน 1 สัปดาห์หลังการวัดผล เพ่ือให้
นักศึกษาทราบข้อผิดพลาดและสามารถนําข้อผิดพลาดน้ันไป
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
 

มคอ. 5 
https://eval.psu.ac.th/ 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
หลักสูตรมีช่องทางการรับคําร้องเก่ียวกับการย่ืนอุทธรณ์และ
การย่ืนข้อร้องเรียนต่างๆ ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษายื่นคํา
ร้องขออุทธรณ์ผลการเรียนผ่านฝ่ายบริการวิชาการและกิจการ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

https://www.eng.psu.ac.th/menu-
std/online/student_app.html 
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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 fulfill 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 
fulfill the needs for education, research and 
service [1] 

       

6.2 Staff-to-student ratio 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 fulfill 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        
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ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง
ในภาพรวม ตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยเป็น
แผนอัตรากําลงั 4 ปี และคณะฯมีการทบทวนทุก
ปี เพ่ือการปรับอัตรากําลังตามที่มีบุคลากรสาย
วิชาการลาออก เกษียณอายุการทํางาน โอนย้าย
อีกทั้งคณะฯมีการจัดสรรเงินรายได้ เพ่ือจ้าง
บุคลากรสายวิชาการ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่
สามารถจัดสรรอัตรากําลังได้ทันกับกรอบเวลาที่
คณะฯ ต้องดําเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการเรียน
การสอนในแต่ละภาควิชา 

หลักสูตรมแีผนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการให้มีการพัฒนาตนเอง โดยส่งเสริมให้
บุคลากรสายวิชาการไปอบรม ดูงาน การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การดําเนินงานด้านวิจัย 
สนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการทั้งด้าน
ทรัพยากร บุคคล เงินงบประมาณ และส่งเสริม
การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้
ความรู้ด้านกฎเกณฑ์การทําตําแหน่งทางวิชาการ 
การให้ความรู้เก่ียวกับการทําเอกสาร
ประกอบการสอน ตลอดจนสนับสนุนเงินรางวัล
สําหรับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยปี
การศึกษา 2559 มีบุคลากรสายวิชาการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2 ท่าน 

ตารางคุณวุฒิ 
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 
ตารางการคงอยู่ของอาจารย์ 
ประกาศรับสมคัรอาจารย์ 
ตัวอย่างการสนับสนุนการไปงานประชุมวิชาการ และ/
หรือการพัฒนาตนเอง 
แบบขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ 

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

จากตารางแสดงค่า FTE ของอาจารย์ต่อ FTE 
ของนักศึกษา ทําให้ทราบความเหมาะสมของ

ตารางแสดงภาระงาน FTE อาจารย์และนักศึกษา 
รายงานการประชุมแบ่งภาระงานสอน 



24 
 

 
 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการภายใน
หลักสูตร ที่ต้องมีภาระเต็มเวลาต่องานด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ทั้งน้ี
ผลการดําเนินการดังกล่าว ทําให้คณะรับทราบ
ข้อมูลและสามารถจัดสรรอัตราอาจารย์ประจํา
หลักสูตรได้อย่างเหมาะสม ซึง่จากการประเมิน
คุณภาพในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจํา
หลักสูตรกับเกณฑ์ข้อ 1 ของ สกอ. เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
 

มคอ.03 http://tqf.psu.ac.th 
http://hrmis.psu.ac.th 

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

การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ใช้แนวทางวิธีการ และเกณฑ์
การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือรับเข้า
ทํางานเป็นไปตามระบบและกลไกของคณะและ
มหาวิทยาลัย เกณฑ์การทํางานอิสระทางด้าน
วิชาการเป็นไปตามที่ระบุในเกณฑ์การทํางานของ
คณะฯ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการสรรหา
และการคัดเลอืกพนักงาน ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 

เกณฑ์การเป็นอาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

การประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะการ
ทํางานของบุคลากรสายวิชาการ คณะใช้แนวการ
ประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งมีการ
ประกาศ การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากรสาย
วิชาการทราบข้อมูลหัวข้อการประเมิน วิธีการ
ประเมิน โดยบุคลากรสายวิชาการต้องผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินระดับ
ภาควิชา และระดับคณะ(กรณีเป็นผู้บริหาร
ภาควิชา) ผ่านระบบ TOR, Load Unit และ 
Competency Online  

www.personal.psu.ac.th 

hrmis.psu.ac.th 

competency.psu.ac.th 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them 

หลักสูตรมแีผนและกําหนดงบประมาณเพ่ือ
ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการทุกท่านให้เข้าร่วม 
การอบรม การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา 
การนําเสนอผลงานวิจัย โดยมีกรอบเงิน
งบประมาณของภาควิชาที่รองรับการไปพัฒนา
ตนเองหรือดูงานของบุคลากรสายวิชาการ อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา
ทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการ
วิชาการ แก่บุคลากรสายวิชาการ 
 

การเข้าร่วมอบรม และการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

เอกสารการเบิกจ่ายการเดินทาง การอบรม การดูงานของ 
บุคลากรสายวิชาการ 

 

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

หลักสูตรสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ
แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยการให้รางวัล 
15000 บาทต่อการตีพิมพ์ 1 วารสารที่อยู่ใน
ระบบ ISI พร้อมสนับสนุนค่า Page Charge 
ทุกๆ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
นอกเหนือจากการสนับสนุนของคณะและ
มหาวิทยาลัย พร้อมมีการสร้างขวัญและกําลังใจ
ผ่านการเสนอช่ือบุคลากรดีเด่น  
 

มติที่ประชุมภาควิชาฯ เรื่องการสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ 
รางวัลอาจารย์ผู้สอนคณะวิศวกรรมศาสตร ์
รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

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

บุคลากรสายวิชาการในหลักสูตรมีการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
พร้อมมีการเสนอโครงการเพ่ือขอทุนวิจัย มกีาร
เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการทั้งการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดังตาราง 
 

http://www.research.eng.psu.ac.th/2015-04-07-
09-42-17/benchmarking-scival 

http://www.research.eng.psu.ac.th/images/bench
marking/overview-15-9-
59/CoE/Overview_Researchers_CoE.pdf 
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Full-Time Equivalent (FTE) 

 

 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

9 6 15  93.33 

Full-time Lecturers 6 - 6  100 

Part-time Lecturers - - -   

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - -   

Total 15 6 21  95.23 
 

Full-Time Equivalent (FTE) 
ระดับ

การศึกษา 
FTE เทอม 

1 
FTE เทอม 

2 
FTE 
รวม 

โท 23.33 22.11 22.72 
เอก 50.67 55.67 53.17 

 
 
Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
2559 22.72 0.81 78.57 

Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2559  2  20 22 1.04 
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ผลงานตีพิมพ์คณาจารย์ปีการศึกษา 2559 
วารสารวิชาการ 

- Sairudee Duangwang, Taweesak Ruengpeerakul, Benjamas Cheirsilp, Ram Yamsaengsung, 
Chayanoot Sangwichien (2016)." Pilot-scale steam explosion for xylose production from oil 
palm empty fruit bunches and the use of xylose for ethanol production”, Bioresource 
Technology, Volume 203, March 2016,p. 252–258 

- Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Unitsa Sangket, and Ekawat Pasomsub 
(2016).“Integrated Automatic Workflow for Phylogenetic Tree Analysis Using Public Access 
and Local WebServices”, Journal of Integrative Bioinformatics, 13(1):287, 2016. 
DOI:10.2390/biecoll-jib-2016-287. ISSN 1613-4516. First online: 28 November 2016. 

- Thanathip Limna, Pichaya Tandayy,(2016). “A flexible and scalable component-based 
system architecture for video surveillance as a service, running on infrastructure as a 
service”, Multimedia Tools and Applications, February 2016, Volume 75, Issue 4, pp 1765–
1791, doi:10.1007/s11042-014-2373-8.  

- Awatif Abudayor and Suntorn Witosurapot(2016), “Comparison of Semantic-Enhanced 
Search Services in UPnP-AV Multimedia Systems”, Journal of Advances in Information 
Technology Vol. 7, No. 3, August 2016, p. 167 – 170. 

- Natthapol Kaewpontong, Somchai Limsiroratana ( August 2016). “Image matching with 
medium Delaunay triangulation”, The 6th KKU InternationalEngineering Conference 2016 
(KKU-IENC 2016). Khon Kaen University, Thailand, August, 3-5, 2016, KKU Engineering 
Journal. 2016; 43(SI) : p. 26-28. 

- ปัญญยศ ไชยกาฬ, ไมตรี ไชยกาฬ (2016). “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับฝึกการออก
เสียงคําภาษาไทย ที่ใช้ ร และ ล เป็นพยัญชนะต้น โดยใช้แบบจําลองฮิดเดนมาร์คอฟ”,วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ, Vol 19, No 1 (2016), p. 1-11.   
บทความงานประชุมวิชาการ 
 

- S. Charoenpanyasak, Y. Sasiwat, W. Suntiamorntut, S. Tontisirin (2016 October). 
“Comparative Analysis of RFID Anti-Collision Algorithms in IoT Applications”, the 2016 
International Sysposium on Intelligent Signal Processing & Communication systems, 24 – 27 
Oct 2016, Phuket, Thailan, p. 424-428. 

- Sayamon Buddhamongkol, Wannarat Suntiamorntut (2016, July).“The development of 
reducing risk system for running injury”, 2016 13th International Joint Conference on 
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Computer Science and Software Engineering (JCSSE), july 2016, Khon Kaen Univeristym 
Thailand, pp.1-5. 

- Metha Wangthammang, Sangsuree Vasupongayya, (2016), “Distributed storage design for 
encrypted personal health record data”, 2016 8th International Conference on Knowledge 
and Smart Technology (KST), Conburi Thailand, pp. 184 - 189, DOI: 
10.1109/KST.2016.7440505. 

- Piyawit Tantisarkhornkhet; Warodom Werapun (2016, October), “QLB: QoS routing 
algorithm for Software-Defined Networking”, 2016 International Symposium on Intelligent 
Signal Processing and Communication Systems (ISPACS), Phuket Thailand, 24-27 October 
2016, p. 1 – 6. DOI:10.1109/ISPACS.2016.7824704 

- Piyawit Tantisarkhornkhet; Warodom Werapun (2016, October), “SDN experimental on the 
PSU network”, 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and 
Communication Systems (ISPACS), Phuket Thailand, 24-27 October 2016,p. 1 – 6. DOI: 
10.1109/ISPACS.2016.7824704 

- Wijuk Pruksuriya, Somchai Limsiroratana (June 2016). “Automatic optimal distance 
thresholdpredictionfor microscope image matching”, 2016 13th International Conference 
on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology (ECTI-CON), p.1-4. 

- Thitinan Kliangsuwan, Apichat Heednacram (October 2016), “A Low-Cost Local Cloud 
Monitoring System”, The 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing 
and Communication Systems (ISPAC 2016), 24-27 Oct 2016, (IEEE Indexing). 

- Alexander Rusakov; Irina Vendik; Komsan Kanjanasit; Jiasheng Hong; Dmitry Filonov (June 
2016), “Ultra-wideband antenna with single- and dual-band notched characteristics based 
on electric ring resonator”, Proceedings of the International Conference DAYS on 
DIFFRACTION 2016 (2016 Days on Diffraction), Pages: 350 - 355, DOI: 
10.1109/DD.2016.7756872 

- Komsan Kanjanasit; Changhai Wang (October 2016), “A high performance micromachined 
CPW fed aperture coupled compact patch antenna using a double-tuned impedance 
matching method”, 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and 
Communication Systems (ISPACS), Phuket Thailand, 24-27 October 2016, Pages: 1 - 5, DOI: 
10.1109/ISPACS.2016.7824736. 
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- Kittasil  Silanon (July 2016), “Thai Finger-Spelling Computer-Assisted Instruction for Hearing 
and Speaking Impaired Children”, i-CREATe 2016 Proceedings of the international 
Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology, Singapore Therapeutic, 
Assistive & Rehabilitative Technologies (START) Centre Kaki Bukit TechPark II,, Singapore, 
Article No. 5 

- Chakadkit Thaenchaikun, Gentian Jakllari, Beatrice Paillassa, Wasimon Panichpattanakul.( 
October 2016), “Mitigate the Load Sharing of Segment Routing for SDN green Traffic 
Engineering”, 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and 
Communication Systems (ISPACS), Phuket Thailand, 24-27 October 2016, p. 1 – 6. DOI: 
10.1109/ISPACS.2016.7824704 

- Pornthep Pipitsunthonsan; Pawin Jawayon; Thanate Khaorapapong (August 2016). “The 
modeling of screw pump dispenser using DC motor”, 2016 3rd International Conference on 
Electronic Design (ICED), August 11-12, 2016, Phuket, Thailand, p.236-239. 

- Preecha Vonghirandecha, Montri Karnjanadecha, Sathit Intajag.(September 2016) “Visual 
Contrast Enhancement by Histogram Modification Based on Generalized Extreme Value 
Distribution”, Proceedings of the 4thIIAE International Conference on Intelligent Systems 
and Image Processing 2016, 2016, 8-12 September 2016, The Institute of Industrial 
Applications Engineers, Japan. p. 45-52. 

- Taweesak Reungpeerakul (June 2017), “LDPC BASED COMPACTORS FOR TEST RESPONSES 
IN LOGIC BIST”, International Conference on Engineering and Technology (ICET-2017), 8 – 
10 June 2017, Novisad Serbia. 

- Sakuna Charoenpanyasak (June 2017),  LORA SMART PARKING  FOR PHUKET SMART CITY, 
International Conference on Engineering and Technology (ICET-2017), 8 – 10 June 2017, 
Novisad Serbia. 

- Noppon Lertchuwongsa (June 2017), DENTAL SHADE WITH HISTOGRAM COMPARISON IN 
ANDROID, International Conference on Engineering and Technology (ICET-2017), 8 – 10 
June 2017, Novisad Serbia. 
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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 
support staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them [4] 

       

7.5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented 

       

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
to motivate and support education, 
research and service [5] 
Overall opinion        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

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

บุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรม ี9 ท่าน เพ่ือ
ให้บริการนักศกึษาและการดําเนินการ ทั้งทางด้านการ
เรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ อีกทั้ง
คณะมีบุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่าย
บริการวิชาการและกิจการนักศึกษา ฝ่ายบรกิารวิชาการ 
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ฝ่ายโสตและ
สาธารณูปโภค  

คณะมีการจัดทําแผนอัตรากําลังของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยพิจารณาจากภาระงาน การวิเคราะห์งาน
ตามความจําเป็น ภาระงานของหลักสูตร อีกทั้งหลักสูตร
และคณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนให้บุคลากร
สายสนับสนุนเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถรองรับกับการ
บริการทั้งด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 
 

ตารางแสดงรายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน 
รายละเอียดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ให้บริการแก่
นักศึกษา 
http://www.coe.psu.ac.th/2010/th/lecture-
research-service/tools.html 

 

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

คณะมีการจัดทําประชาสัมพันธ์ และการประกาศการรับ
สมัครบุคลากรสายสนับสนุนตามความเหมาะสมและ
ความต้องการของหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์ของคณะและ
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือรับเข้าทํางานเป็นไป
ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย สําหรับ
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเข้าทํางานน้ัน 

www.personal.psu.ac.th 

www.eng.psu.ac.th 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
มีการพิจารณาการทดสอบหลักๆ ดังต่อไปน้ีคือ การ
ทดสอบแบบวัดคุณสมบัติทั่วไปของบุคคล การทดสอบ
แบบวัดความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในตําแหน่งที่
เก่ียวข้อง และ การสอบสัมภาษณ์  

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

การประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะใช้แนวการประเมินตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ที่มีการพิจารณาด้านความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และรู้
รักสามัคค ีซึ่งมีการประกาศ และ การประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนการทราบข้อมูลหัวข้อการ
ประเมิน วิธีการประเมิน โดยบุคลากรสายสนับสนุนต้อง
ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมนิระดับ
ภาควิชา ผ่านระบบ TOR และ Competency Online 
สําหรับการกําหนดสมรรถนะน้ัน มีขั้นตอนคือ ผู้บริหาร
กําหนดค่าความคาดหวังบุคลากร บุคลากรยอมรับค่า
คาดหวัง และ ผู้บริหารประเมินสมรรถนะ ตามลําดับ 

www.personal.psu.ac.th 

competency.psu.ac.th 

 

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

หลักสูตรมแีผนและกําหนดงบประมาณเพ่ือส่งเสริม
บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านให้เข้าร่วม การสัมมนา 
การอบรม การดูงาน การแสดงนิทรรศการ อีกทั้งมีการ
สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
ที่จัดโดยคณะ อาทิเช่น โครงการ KM โครงการ 5 ส 
โครงการ Lean & Kaizen เป็นต้น ซึ่งมีกรอบเงิน
งบประมาณของภาควิชาที่รองรับการไปพัฒนาตนเอง
หรือดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้าน
วิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ แก่บุคลากร
สายสนับสนุน 
 

การอบรม ดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

การสัมมนาภาควิชา 

เอกสารการเบิกจ่าย การเดินทางไปอบรม ดูงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

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

คณะมีการประกวดผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือคัดเลือกโครงงานดีเด่น เข้าสู่การพิจารณาผลงาน
ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งหลักสูตรสนับสนุนการ
สร้างผลงานนวัตกรรม และผลงานทางด้าน IT แก่
บุคลากร โดยการสร้างขวัญและกําลังใจผ่านการ 
สนับสนุนค่าลว่งเวลา ค่าตําแหน่งนักวิชาการ เป็นราย
เดือนตามท่ีบุคลากรต้องการสร้างผลงาน และการเสนอ
ช่ือบุคลากรดีเด่น 

 

www.personal.psu.ac.th 
บุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร ์
การคัดเลือกโครงงานดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel - - - - - 
Laboratory Personnel 1 2 - - 3 
IT Personnel - 3 - - 3 
Administrative 
Personnel 

- 3 - - 3 

Student Services 
Personnel (enumerate 
the services) 

- - - - - 

Total 1 8 - - 9 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the program 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 

       

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
หลักสูตรมีการกําหนดนโยบายการรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาใน
หลักสูตรอย่างชัดเจน โดยกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษา 
จํานวนที่ประกาศรับนักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรียนใน
หลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ระดับบัณฑิตศึกษา  
สําหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียน ถูกระบุไว้ใน มคอ. 2 เว็บไซต์
ภาควิชา และเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ผลการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
ปีการศึกษา 2559 น้ัน อาจารย์ประจําหลักสูตร มีการประชุมใน
ที่ประชุมภาควิชา เพ่ือปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 
เพ่ือให้มีการคัดกรองนักศึกษาได้ดีย่ิงขึ้น จึงมีการกําหนดให้
ผู้สมัครทุกรายต้องสอบข้อเขียน เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผลที่เกิดขึ้นคือ หลักสูตรได้รับนักศึกษาที่
ตรงกับความต้องการและมีคณุสมบัติตรงตามข้อกําหนดของ
หลักสูตร อีกทัง้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 ไม่มีการตกออก
หรือลาออกของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 
 

มคอ. 2  
คุณสมบัติผูม้ีสทิธ์ิสมัคร 
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร มี
การประชุมในที่ประชุมภาควิชา เพ่ือกําหนดวิธีการและเกณฑ์
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร โดยนําผลการรับ
นักศึกษาในปีก่อน 2559 มาพิจารณา พร้อมปรับปรุงวิธีการรับ
นักศึกษาใหม ่ผลที่ตามมาคือ มีการกําหนดให้ผู้สมัครทุกรายต้อง
สอบข้อเขียน เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรม

เกณฑ์การรับสมัคร 
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คอมพิวเตอร์ อีกทั้งวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้า
เรียนในหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
หลักสูตรมีระบบและขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การเรียนของนักศึกษา ดังน้ี 
- การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่นักศึกษา
จําเป็นต้องทาบทามและกําหนดช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ก่อนเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาทุกราย ทําให้
นักศึกษามีความชัดเจนทั้งแนวทางการศึกษา หัวข้อวิจัย และ
วิธีการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งปกตินักศึกษาต้องมีการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
- การรายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาทุก
คนจะต้องรายงานความก้าวหน้า 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดย
รายงานความก้าวหน้าที่มีการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง 
และ นําเสนอเป็นภาษาไทย 1 ครั้ง (ยกเว้นนักศึกษาชาวต่างชาติ
ที่นําเสนอเป็นภาษาอังกฤษทั้ง 2 ครั้งในแต่ละภาคการศึกษา) 
- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาควรดําเนินการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศกึษาใน
หลักสูตร 
 

มคอ. 2  
การแนะนํากําหนดเวลา เช่น การสอบโครง
ร่างฯ การ 
การสอบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ
ประชุมเพ่ือปรับปรุงระบบการเรียนการสอน การช่วยเหลือ
นักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาเฉพาะ และวิทยานิพนธ์ พร้อมนําผล
การเรียนการสอน ที่ระบุใน มคอ. 5 และ มคอ. 7 ในปีการศึกษา
ก่อนปี 2559 มาพิจารณาแนวทางการสนับสนุนนักศึกษา 
รวมถึงการพิจารณาการโอนหน่วยกิตของนักศึกษา เมื่อนักศึกษา
ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาการศึกษา การจัด
กิจกรรมของตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน พร้อม
กิจกรรมเสรมิสร้างช่องทางการได้งานทําของนักศึกษา 
 

การประชุมภาควิชา 
การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
รายช่ือและกิจกรรมของตัวแทนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
หลักสูตรมีการจัดสรรอุปกรณ์และสถานที่เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ด้านห้องวิจัย โต๊ะทํางาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องพักผ่อน ลานกิจกรรม 
ร้านกาแฟใต้อาคาร เพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งด้านกายภาพและ
สังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักสูตรสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
1 เครื่องต่อนักศึกษา 1 คน เพ่ือให้นักศึกษามีเคร่ืองมือสําหรับ
การเรียน การค้นคว้าวิจัยอย่างเต็มที่ 
 

ห้องวิจัยและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ห้องสมุด 
ลานสันทนาการ 
ร้านกาแฟใต้อาคาร 

 
 
Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2555 5 5 5 

2556 5 5 5 

2557 3 3 3 

2558 7 7 7 

2559 21 19 19 
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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 and research [1,2] 

       

9.4 The IT facilities including e-
learning infrastructure are adequate 

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
หลักสูตรมีการจัดเตรียมห้องบรรยายและอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและทันสมัย ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง อุปกรณ์สารสมเทศ อินเตอร์เน็ตและwifi  
หลักสูตรจัดใหม้ีห้องวิจัยเฉพาะด้าน ที่ถูกแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา 
เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยของนักศึกษาทุกคนที่มีหัวข้อวิจัยสัมพันธ์
กับห้องวิจัยเฉพาะด้านน้ันๆ 
หลักสูตรมีช่องทางสําหรับเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของหลักสูตรเอง 
เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้างานวิจัย การสืบค้นข้อมูลวิจัย โดยกําจัด
ปัญหาเรื่อง Bandwidth และความล่าช้าของการส่งผ่านข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ต  
นอกเหนือจากน้ัน นักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรสามารถใช้งาน
อุปกรณ์การเรียนการสอน หอ้งปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
บรรยายที่ดําเนินการโดยส่วนกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

การมีห้องบรรยายของภาควิชาฯ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกการเรียน  
ห้อง R101 และ ห้อง IDL 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
Facilities และอุปกรณ์ที่ดําเนินการโดย
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
หลักสูตรมีห้องสมุดของภาควิชาที่มีหนังสือ รายงานการวิจัย และ
วารสารเฉพาะทาง รองรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาที่ต้องการ
ศึกษา สืบค้นขอ้มูล ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับศาสตร์ทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากน้ันนักศึกษายังสามารถ
ให้บริการที่ห้องสมุดกลาง ระดับมหาวิทยาลัย ที่มีสื่อรองรบัการ
ค้นคว้า การเรียนรู้ การสืบหาข้อมูล ได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
และทันสมัย เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้
ตลอด 24 ช่ัวโมง  

การบริหารห้องสมุดของภาควิชาฯ 
ห้องสมุดกลางระดับมหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 40 เครื่องต่อห้อง  
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์ 1 ห้อง 
หลักสูตรมีห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่รองรับการเช่ือมต่อของ
คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองที่อยู่ในภาควิชา 
หลักสูตรมีอุปกรณ์ที่รองรับการวิจัยเพียงพอ ทันสมัย และมีความ
หลากหลาย เช่น อุปกรณ์การเช่ือมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ลกัษณะ 
Embedded System อุปกรณ์ด้านบอร์ดไมโครโปรเซสเซอร์ ชุด
ทดลองต่างๆ อุปกรณ์และเครื่องมือวัด เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ
ความถี่สูง เป็นต้น 
 

สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 
หลักสูตรมีนักวิชาการและนักพัฒนาโปรแกรม พร้อมมีการ
ดําเนินการพัฒนาสร้างระบบ IT รองรับการจัดการด้านการเรียน
การสอนอย่างทันสมัย ทั้งระบบการส่งรายงาน ระบบเอกสาร 
ระบบนัดหมาย ระบบการยืมคืนอุปกรณ์ ระบบการจองห้อง ซึ่ง
ระบบทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นการสร้างและพัฒนาขึ้นโดย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
 

ระบบยืมคืน วัสดุ อุปกรณ์ HW 
ระบบสารสนเทศของภาควิชาฯ เช่น 
ระบบจองห้อง ระบบการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
หลักสูตรได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวก และ
ระบบรักษาความปลอดภัยไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ อาทิเช่น 
ลานกิจกรรม ห้องนํ้า ระบบกล้องวงจรปิดทั่วอาคาร ระบบแจ้ง
เพลงไหม้ ระบบยามรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
แต่หลักสูตรยังไม่มีการดําเนินการที่รองรับสําหรับผู้พิการทางด้าน
ต่างๆ 
 
 

การมีเจ้าหน้าที่ ที่มหีน้าที่ในการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์  และระบบแจ้งซ่อม
ของคณะฯ 
ระบบกล้องวงจรปิด 
ระบบยามรักษาความปลอดภัย 
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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 teaching and learning [4] 

       

10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, IT 

       

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
หลักสูตรมีการนําข้อมูลป้อนกลับทั้งจาก
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า และ
ผู้ประกอบการ อีกทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
ประกอบการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร ที่บรรจุอยู่ในการปรับปรุง
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

การปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ.2560 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
หลักสูตรมีการปรับปรุงการเรียนการ
สอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและการปรับปรุงหลักสูตร ทั้ง
รายวิชา Seminar I Seminar II และ 
Seminar III พร้อมทั้งรายวิชา 
Research Development and 
Methodology ผ่านการประชุม
ภาควิชา และการประชุมกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีการนําผลการ
รายงานของ มคอ. 5 ประกอบการ
พิจารณา 
 
 
 

การปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ.2560 
มคอ. 3 มคอ. 5 
การประชุมภาควิชาฯ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment 
หลักสูตรมีการประเมินการเรียนการ
สอนและประเมินนักศึกษาทกุภาค
การศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการ
สอน รวมทั้งมกีารทวนผลสมัฤทธ์ิใน
ขั้นตอนการออกข้อสอบ การให้ระดับ
ขั้นคะแนน และการตรวจสอบผ่าน
ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประเมินผลการเรียนการสอนเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 
 

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

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
หลักสูตรมีการนําผลงานวิจัยของ
อาจารย์ผู้สอนมาบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้สําหรับการเรียนการสอน
ผ่านทั้งรายวิชาเฉพาะ เช่น Computer 
Vision, Signal Processing, Testing 
and Testability, Embedded 
System Theory เป็นต้น และรายวิชา
บังคับพ้ืนฐาน เช่น รายวิชา  Seminar I 
Seminar II และ Seminar III และ
รายวิชา Research Development 
and Methodology เป็นต้น 
 

มคอ. 2 
มคอ. 3 
มคอ. 5 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 
นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
และเคร่ืองมือมากมายหลายชนิดที่ระบุ
ใน AUN-9.3 แล้ว คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนและ
บริการ ทั้งด้านห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีความจุ 70 เครื่อง การ
รองรับการใช้งานสารสนเทศและระบบ 
wifi ทั่วพ้ืนที่ของคณะ การให้บริการ
การศึกษา การยื่นคําร้องต่างๆผ่าน

สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
http://www.coe.psu.ac.th/2010/th/lecturer-
officer/staff.html 
 



44 
 

 
 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งมกีาร
ประเมินผลการใช้งานโดยนักศึกษา 
สําหรับห้องสมุดได้ระบุรายละเอียดการ
ดําเนินการในข้อ AUN-9.2 
 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
หลักสูตรมสีํารวจข้อมูลจากผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งจากนักศึกษา อาจารย์
ประจํา ศิษย์เก่า สถานประกอบการ ผู้
ทรงคุณวุฒิฯ กรรมการบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการออกแบบ
ปรับปรุงหลักสตูร 2560 ที่ผ่านมติสภา
มหาวิทยาลัย ในเดือนกรกฎาคม 2560  
 

การปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ.2560 
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/32-
tqf.job 
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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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ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 
หลักสูตรมีการรายงานและติดตามอัตรา
การคงอยู่การตกออกของนักศึกษาทุกปี
การศึกษา ดังแสดงในตารางการคงอยู่
และการตกออก 
 

ตารางข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษาและการตกออก 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
หลักสูตรมีการเก็บรวมรวมข้อมูล การ
รายงานและติดตามอัตราการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
แต่ยังไม่มีการเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน
ที่ใกล้เคียง 
 

รายงาน SAR ระดับหลักสูตร 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
หลักสูตรมีการสํารวจ การรายงานและ
การติดตามอัตราการได้งานทําของ
บัณฑิตทุกปีการศึกษา จากการสํารวจ
ในแบบสอบถามของภาควิชา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัย 
 

แบบสอบถามของคณะฯ และ มหาวิทยาลยั 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement 
หลักสูตรมีการติดตามวิธีการวิจัยผ่าน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการรายงานความก้าวหน้าการทํา
วิทยานิพนธ์ ที่มีการรายงาน 2 ครั้งต่อ
ภาคการศึกษา แต่ไม่มีการดําเนินการ
เทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืนทีใ่กล้เคียง 
 

มคอ. 5 
การรายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ 

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

การปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ.2560 
แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
นักศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตร ศิษย์
เก่า สถานประกอบการ โดยดําเนินการ
ผ่านแบบสอบถาม เพ่ือใช้เป็นการ
สะท้อนกลับแก่หลักสูตร สําหรับการ
ปรับปรุงการดําเนินการหลักสูตรให้มี
ความพึงพอใจที่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
ต่อไป 
 

 

 
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 
2555 7 - - 3 - - - 2 

2556 7 - - - - - - 2 

2557 6 - - -  - - 5 

2558 7 - - 2  - - - 

2559 21 - - 4 - - - 2 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. หลักสูตรสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ โดยการสร้างขวัญและกําลังใจผ่านการ
เสนอช่ือบุคลากรดีเด่น การสนับสนุนเงินรางวัลผ่านระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์ และเงินรางวัล
ตีพิมพ์ในรูปแบบวารสาร ISI  

2. หลักสูตรมแีผนและกําหนดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมอาจารย์ทุกท่านให้เขา้ร่วม การอบรม การประชุม
ทางวิชาการ การสัมมนา การนําเสนอผลงานวิจัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิชาการสําหรับ
อาจารย์ 

3. อาจารย์ในหลกัสูตรมีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองและสม่าํเสมอ พร้อมมีการเสนอ
โครงการเพ่ือขอทุนวิจัย มกีารเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการทั้งการประชุมวิชาการระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ 

4. หลักสูตรมีการจัดสรรอุปกรณ์และสถานที่เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านห้องวิจัย       
โต๊ะทํางาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องพักผ่อน ลานกิจกรรม ร้านกาแฟใต้อาคาร 
เพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งด้านกายภาพและสังคม 

5. หลักสูตรมีแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถรองรับกับการบริการทั้งด้านการศึกษา วิจัย     
และบริการวิชาการ 
 

จุดที่ควรพฒันา ( 5 ประเด็น) 
1. การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่สอดคล้องกับ พันธะกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะและ 

หลักสูตรฯ  
2. การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สะท้อนการเรียนรู้และการจัดการของหลักสูตรลงรายละเอียดใน

รายวิชา 
3. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพให้กับนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรายวิชาในหลักสตูร

ให้นักศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง พร้อมการนําเสนอความก้าวหน้าของการค้นคว้า และวิจัย 
4. การเทียบเคียงข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับหลักสูตรอ่ืนที่ใกล้เคียงกัน 

 
 


