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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไป
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพในปี ก ารศึ ก ษา 2559 เพื่ อ การพั ฒ นาองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพตามที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้ทุกปี สาหรับปีการศึกษา 2559 เป็นครั้งที่สอง
ที่หลักสูตรฯ เข้ารับการประเมินตามตามเกณฑ์ AUN – QA (ASEAN University Network-Quality Assurance)
ซึ่งแบ่งการดาเนินงานได้ 2 ส่วนคือ
- ส่วนที่ 1 การกากับมาตรฐาน พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2558
- ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA จานวน 11 ตัวบ่งชี้
2. แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรฯ ได้จัดทาแผนพัฒนาหลักสูตรฯ โดยจัดให้มีการรปรับปรุงทุก 5 ปี ตามเกณฑ์ TQF การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จาเป็นจะต้องอยู่บนรากฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคง เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ในสังคมยุคการ
สื่อสารไร้พ รมแดน ระบบคอมพิ วเตอร์ทั้งหลายเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา กอปรกับ ราคา
ฮาร์ดแวร์ที่ต่าลง ในขณะที่ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีมากขึ้น ทาให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ต้องมีพลวัตในการบริหารจัดการสูง จากผลการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ฉุดรั้ง
อันดับของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศที่สาคัญคือ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
รองรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยที่ทรัพยากรมนุษย์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญที่สุด ดังนั้นใน
แผนแม่บทดังกล่าวจึงมีพันธกิจลาดับแรกคือ การพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ เพื่อเข้าสู่การเป็น ICT
Professionals and “Information-Literate” People กล่าวโดยสรุปคือ ประเทศไทยยังคงขาดแคลนกาลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและสื่อสาร ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อตอบสนอง
ทิศทางและนโยบายของประเทศดังกล่าวการพัฒนากาลังคนในระดับอุดมศึกษา จะต้องเน้นการสร้างบุคลากรทักษะสูง
(highly skilled professionals) และเน้นความสามารถในการใช้งานอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ เพื่ อการพึ่งพา
ตนเองได้ และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยผ่านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชาหลัก ที่จะช่วยพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเดิม 5 ด้าน และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 5
ด้าน ดังนี้คือ
- วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering)
- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design) หรือสมองกลฝังตัว (Embedded System)
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
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- ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (Computer Control Systems and Intelligent
Systems)
2.1 ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานปีที่ผ่านมา
หลักสูตรฯได้นาข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา นามาปรับปรุงการดาเนินการของ
หลั ก สู ต รฯ เช่ น กระบวนการเรี ย นการสอนควรเน้ น รูป แบบการปฏิ บั ติ ก ารให้ ม ากขึ้ น โดยที่ ห ลั กสู ต รฯมี รายวิช า
ปฏิบัติการในชั้นปีที่ 2 และ 3 มีรายวิชาโครงงานที่เน้นการนาโจทย์ปัญหาจริงทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนมาให้
นักศึกษาพัฒนาโครงงานเป็นระยะเวลา 1 ปี หลักสูตรมีการติดตามกากับการเปิดรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการเรียน,
พิจารณาการเปิดรายวิชาเลือกควรมีความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ เรียน การเชิญผู้เชี่ย วชาญภายนอกมาให้
ความรู้และกระตุ้นการเรียนของนักศึกษา ได้แก่การให้ความรู้เชิงวิชาการ การสร้างบันดาลใจ รวมถึงแนวทางยุคดิจิทัล
การเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือเรียกว่า TechStartup และ การพิจารณาสถานที่ฝกงานที่ฝึกงานตรงกับสาขาวิชาที่
นักศึกษาสนใจ เป็นต้น
2.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร (จากผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
การพัฒนาหลักสูตรฯในปัจจุบันถูกบีบด้วยข้อจากัดหลากหลายด้านจากทางสภาวิชาการฯในระดับมหาวิทยาลัย ทา
ให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน หรือรายวิชาของการเรียนการสอนได้ตามหลักการ
ของศาสตร์ท างด้า นวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ ตัว อย่างเช่น ข้อจากัดในเรื่องของรายวิชาพื้นฐานทั่ วไปหรือ General
Education ที่ถูกบังคับเฉพาะรายวิชาที่มีจากัด ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เรียนและรู้
ในระดับที่สูงกว่าปกติ หรือไม่มีการส่งเสริมทักษะในเรื่องของการคิ ดสร้างสรรค์ (Creative & Design Thinking) หรือ
การเสริมสร้างแนวคิดของการเป็ น ผู้ป ระกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneur หรือ Startup) เนื่องจากศาสตร์ทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ข้อจากัดของกฎเกณฑ์ที่วางไว้จึงเป็นอุปสรรคของการปรับเปลี่ยน
หรือพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างมาก
ประกอบกับข้อจากัดในเรื่องของงบประมาณที่จะสนับสนุนก็มีจากัด และสถานะภาพทางการเงินของคณะฯ
ทาให้ถึงแม้หลักสูตรจะสามารถสร้างรายได้จานวนมาก แต่ก็ไม่สามารถใช้เงินรายได้ของหลักสูตรในการพัฒนาอุปกรณ์
หรือใช้เงินมาสร้างนวัตกรรมสาหรับ พัฒ นาหลั ก สูตรฯ และพัฒ นาสื่อการเรียนการสอนได้ จึงอยากให้ ทางผู้บริห าร
มหาวิทยาลัย เข้ามาช่วยดูแลข้อจากัดในการขัดขวางการพัฒ นาหลักสูตร รวมถึงข้อจากัดที่ทาให้ไม่สามารถพัฒ นา
นักศึกษา ทาให้สายงานนี้ขาดแคลน รวมไปการเสียโอกาสในหลายมิติ ทาให้ไม่สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ตามกรอบแนวคิดของรัฐบาลยุค4.0
2.2.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตร มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพิจารณาปรับปรุง
2.2.2 ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
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ข้อเสนอแนะสาหรับบรรเทาปัญหาชั่วคราวก็ คือการเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถนาเสนอรายวิชาที่ทันสมัยต่อ
เทคโนโลยี โดยเปิดในรูปแบบหัวข้อพิเศษ (Special topic) เพื่อรองรับ การเรียนการเรียนสอน สาหรับข้อเสนอแนะที่
จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ถาวรคือจะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนรายวิชาได้อย่างยืดหยุ่นมากกว่าปัจจุบัน
2.2.3 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
หลั กสู ตรฯ ภายใต้การบริห ารจั ดการของ ภาควิช าฯ มีการกาหนดแนวทางสนับ สนุนการพัฒ นาบุ คลการสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยในสายวิชาการมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
และการพัฒนาอบรม ที่สอดคล้องกับภารกิจการสอนและการวิจัย ส่วนสายสนับสุนนสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมที่
เหมาะสมกับภาระงาน เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์นามาพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.4 แผนการปฏิบัติการสาหรับปีการศึกษา 2559
มีแผนการปฏิบัติงานใน 3 ประเด็น คือ
2.2.4.1 การปรับรูปแบบการทางานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้เอื้ออานวยการบริหารงานหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.4.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องต่างที่เป็นนโยบายหลัก
ของประเทศเช่น การพัฒนาและผลิตบัณฑิตช่วยขับเคลื่อนแนวทางของ Thailand4.0 การสนับสนุนให้บัณฑิตมีแนวคิด
ของการคิ ด เชิ งสร้ างสรรค์ (Creative thinking) และนวัต กรรม (Innovation) รวมถึงการส่ งเสริม ให้ มี แ นวคิ ด ของ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
2.2.4.3 การเตรียมบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเช่น สภาวะการมี
จานวนนักศึกษาลดลง การแข่งขันรุนแรง หรือการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทางาน และ
การค้น หาแนวทางการสอนรูป แบบใหม่ให้ เหมาะกับคนรุ่นใหม่ เช่นการเรียนรู้นอกห้ องเรียน เน้นการปฏิบัติ การ
แลกเปลี่ยนความเห็นมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว เป็นต้น
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บทที่ 1
ส่วนนา
อธิบายโครงร่างหลักสูตร (Program Profile) สรุปข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวมของหลักสูตร อาทิเช่น
1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น
- โครงสร้างหลักสูตร
- อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
- บุคลากรสนับสนุน
- นักศึกษา
- ผู้สาเร็จการศึกษา
- ศิษย์เก่า
- งบประมาณ
- สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- อื่นๆ
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ประวัติของคณะ ภาควิชา และหลักสูตร
2532 เริ่มโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
2532 ได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดสอบหลักสูตร ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
2544 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2545 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2547 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2549 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง
2550 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง
2551 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง
วัตถุประสงค์จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความโดดเด่นในโครงสร้างของหลักสูตร โดย
มุ่ งเน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต สามารถเลื อกความช านาญการได้ จ าก 4 สายงานได้ แก่ สายงานทางด้ านระบบเครือข่าย (Networking
Engineering) สายงานทางด้ า นซอฟต์ แวร์ห รือเทคโนโลยี สารสนเทศ (Software or Information Engineering) สายงาน
ทางด้ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ห รือระบบสมองกลฝั ง ตั ว (Computer System or Embedded System Engineering) และ
สุดท้ายสายงานทางด้านระบบหุ่นยนต์และการควบคุม ที่รวมถึงการประมวลสัญญาณกับความฉลาดของระบบ (Control and
robotic และ Machine Learning) ซึ่งทาให้บัณฑิตของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความชานาญเฉพาะด้าน
นอกจากนี้รายวิชาชีพส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติทั้งในรูปแบบเป็นวิชาบรรยายพร้อมปฏิบัติ หรือการกาหนดให้มี
การบ้านแบบชิ้นงานในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง หรือการมีรายวิชาปฏิบัติการทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ตลอดชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 และรายวิชาเตรียมโครงการ รายวิชาโครงงาน 1 และโครงงาน 2 ทาให้บัณฑิตของ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีทักษะของการปฏิบัติงานได้จริง
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แผนภูมิแสดงการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ( พ.ศ.2553 ) เปิดสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 ในภาคการศึกษาปัจจุบัน
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป
6
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
104
หน่วยกิต
1) วิชาแกน
32
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรมศาสตร์
7
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน
4
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้าน
54
หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3
หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
9
หน่วยกิต
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
12
หน่วยกิต
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
16
หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาปฏิบัติการและโครงงาน
1
หน่วยกิต
3) วิชาเลือก
18
หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับเลือกแขนงวิชาชีพ
12
หน่วยกิต
- รายวิชาเลือกวิชาชีพ
6
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ง. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า 320
ชั่วโมง
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หลักสูตร (พ.ศ.2559) เป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2 ในภาคการศึกษาปัจจุบัน
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
3) กลุ่มวิชาชีพ
- บังคับ
- เลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. หมวดวิชาฝึกงาน

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
111 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
79 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
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จานวนบุคลากร ผู้อยู่ปฏิบัติงาน
ประเภท
สายอาจารย์
ภูเก็ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
หาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
สายสนับสนุน
ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หาดใหญ่
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหาร
ชานาญงาน
วิศวกร
Grand Total

คุณวุฒิ
ปริญญา ปริญญา ประกาศนียบัตร
ปริญญา
โท
เอก
วิชาชีพขัน้ สูง
ตรี
2
11
23
1
6
5
2
6
3
1
1
5
19
1
9
1
3
1
3
7
14
1
1
7
1
1
1
2
1
1
1
1
7
1

มัธยม
ปลาย

1

36
12
2
9
1
25
10
4
11
17
8
1
1
2
2
1
1
9
1
1
2
2
1

1

1
1
54

1

1
1

1
2
2

1
1
16

12

23

รวมทั้งสิ้น

1
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บทที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์การประเมิน
ข้อที่
- ตามเกณฑ์ ()
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()
1 จ านวนอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ตร ไม่น้ อยกว่า 5 คนและเป็ นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
2 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงาน
ทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
3 คุณ สมบั ติของอาจารย์ป ระจาหลักสู ตร มีคุณ วุฒิ ปริญ ญาโทหรือเทียบเท่ า

หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงาน
ทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท

หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับ วิช าที่ ส อน ไม่น้ อยกว่า 6 ปี ทั้ งนี้ มีชั่ว โมงสอนไม่เ กิ นร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้อง

ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8)

สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2,3)
สาขาวิชาตรงหรือ
ตาแหน่งทางวิชาการ
สัมพันธ์กับสาขาที่
ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชื่อตาม มคอ. 2
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สาเร็จ
เปิดสอน
รายชื่อปัจจุบัน
และเลขประจาตัว
การศึกษา
และเลขประจาตัวประชาชน
สัม
ประชาชน
ตรง
พันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Computer Science)

นางสาววรรณรัช สันติอมรทัต*
3 8399 00403 97 2

นางสาววรรณรัช สันติอมรทัต*
3 8399 00403 97 2

University of Manchester พ.ศ.2548
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ.2540

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Computer Science)

นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

Portland State University พ.ศ.2551

3 9699 00144 61 5

3 9699 00144 61 5



M.S. (Computer Science)
California state University Chico
พ.ศ.2543
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2539

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ

นายวชรินทร์ แก้วอภิชัย
3309800977097

นายวชรินทร์ แก้วอภิชัย
3309800977097

คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี



พระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ 2552
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ.2546
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
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ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชื่อตาม มคอ. 2
และเลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชื่อปัจจุบัน
และเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่
เปิดสอน
สัม
ตรง
พันธ์

พ.ศ.2542
อาจารย์

อาจารย์

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

นายปัญญยศ ไชยกาฬ
5 3 9001 00474 47 7

นายปัญญยศ ไชยกาฬ
5 3 9001 00474 47 7

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2553



วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
พ.ศ.2545
วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
พ.ศ.2542

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

M.Sc. (Computer) National

นายธัชชัย เอ้งฉ้วน

นายธัชชัย เอ้งฉ้วน

University of Singapore พ.ศ.2546

3920400558625

3920400558625



วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2540

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
 ครบ  ไม่ครบ
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง*
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................
ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4)
สถานภาพ
ประสบการ
ณ์ทางานที่
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สาเร็จ
เกี่ยวข้อง
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา
อาจาร ผู้ทรงคุณ กับวิชาที่
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
สอน**
ย์
วุฒิ
ประจา ภายนอก (สาหรับ
อาจารย์
พิเศษ)
1 ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต

2.รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์

Ph.D. (Computer Science)
University of Manchester พ.ศ.
2548
Ph.D. Electrical and

จานวน
ชั่วโมงที่
สอนใน
รายวิชา
นั้น**
(สาหรับ
อาจารย์
พิเศษ)

✓

✓

Communications Engineering
2542
3.รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล

Ph.D วิศวกรรมไฟฟ้า 2534

✓

4.ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์

Ph.D. Reseaux,

✓

telecomunications, Systems 2551
5. ผศ.ดารงค์ เคล้าดี

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2537

✓

6. รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ

Ph.D., Electrical Engineering,
2000
Ph.D. Systems Automatiques

✓

7.ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์

✓

2545
8. ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร

Ph.D. Computer Science

✓

Electronical System and
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Information Processing 2550
9. ผศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์

Ph.D.,Computer Science, 2543

✓

10. ผศ.ดร. วชรินทร์ แก้วอภิชัย

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ

✓

คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ 2552
11. ผศ.ดร. สุนทร วิทูสุรพจน์

Ph.D., Engineering Swinburne

✓

2548
12. ผศ.ดร. เพ็ชรัตน์ สุรยิ ะไชย

Ph.D. Computer Science 2554

✓

13. ผศ.ดร.แสงสุรยี ์ วสุพงศ์อัยยะ

Ph.D. (Computer Science)
Portland State University พ.ศ.

✓

2551
14. Dr. Andrew Davison

Ph.D. Computer Science 2531

✓

15. ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

✓

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.
2553
16. ดร. สมชัย หลิมศิโรรัตน์

Dr.Agr. Agricultural Science 2548

✓

17. ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์

Ph.D. Sciences et Technologies

✓

industrielles 2550
18. ดร. อารีย์ ธีรภาพเสรี

Ph.D. Computer Science 2548

✓

19. ดร. ไพจิตร กชกรจารุพงศ์

Ph.D. Information Science 2555

✓

20. รศ. ทศพร กมลภิวงศ์

M. Eng. Communication 2541

✓

21. ผศ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน

M.Sc. (Computer) National
University of Singapore 2546

✓

22. ผศ. สุธน แซ่ว่อง

M.Sc. Computer Science 2546

✓

23. อ. วรพรต ชูกาเนิด

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2537

✓

24. อ. เสกสรรค์ สุวรรณมณี

M.S. Computer Science 2544

✓
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ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 เป็นไปตามเกณฑ์คือ
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น (**)
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................
เกณฑ์ข้อ 6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่
8)
1)
เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.2559
2)
ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2563
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย
ผลการกากับมาตรฐานเกณฑ์ข้อ 6
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
(การเขียนผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือนาไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้)
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่ คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน)
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
หรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้
4
มีเอกสารและหลักฐานการดาเนินการตาม มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์
เกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์
การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
แนวปฏิบัติชั้นนา
นา
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AUN 1
Expected Learning Outcomes
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
/
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision
and mission of the university
หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุงปี เอกสารแนบ 1.12553) จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการบุ ค ลากรทางด้ านวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ 001
หลักสูตรนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม เอกชน คณาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงของประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหาและรายวิชาที่ใช้ในการเรียน
การสอน แบ่งออกเป็น 4 แขนงวิชา ได้แก่ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมออกแบบระบบ
คอมพิ ว เตอร์ วิ ศ วกรรมเครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ แ ละสื่ อ สาร และวิศ วกรรมควบคุ ม ด้ ว ย
คอมพิ ว เตอร์ แ ละหุ่ น ยนต์ ก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning
Outcomes) ของหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 6 ข้อได้แก่
1. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี สั ม มาคารวะ รู้ จั ก กาลเทศะ และท าหน้ า ที่ ผ ลเมื อ งที่ ดี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ
2. มีความรู้ ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นไปได้
3. มีค วามใฝ่ รู้ ในองค์ ค วามรู้ และเทคโนโลยี ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงพั ฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อ ง
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
สังคม และประเทศชาติ
4. คิดเป็ น ทาเป็ น มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีการแก้ไขปัญ หาได้
อย่างเหมาะสม
5. มีมนุ ษ ยสั มพั น ธ์และมีความสามารถในการทางานร่ว มกับผู้ อื่น มีทั กษะในด้านการ
ทางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีในการทางาน
6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
ทางหลั ก สู ต รฯ ได้มี การก าหนดผลการเรียนรู้ไว้อย่างชั ดเจนในวัตถุป ระสงค์ ของ
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ผลการดาเนินงาน
หลักสูตร โดยมีปรัชญาของหลักสูตรฯ ที่ว่า

รายการหลักฐาน

“มุ่งเน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม เพื่อให้เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การแก้ปัญหา การประยุกต์ และการวิจัย รวมทั้งเป็น วิศวกรที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม”
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable)
learning outcomes
ในหลั ก สู ต รฯ มคอ. 2 ได้ก าหนดรายวิช าจ านวน 140 หน่ ว ยกิต ที่ ค รอบคลุ มทั้ ง เอกสารแนบ 1.2001
ความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทางดังนี้
เอกสารแนบ 1.2002
เอกสารแนบ 1.2003
เอกสารแนบ 1.2005
เอกสารแนบ 1.2006

จากรายวิชามากมายข้างต้นสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ผลการดาเนินงาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/รายวิชาที่

วิชาความรู้ทักษะทั่วไป

รายการหลักฐาน
วิชาความรู้ทักษะเฉพาะด้าน

สอดคล้อง
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ 200-101 Introduction 242-303 Ethical, Legal
รู้จักกาลเทศะ และทาหน้าที่ผลเมืองที่ดี to Engineering
and Social Issue in
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง วิ ชาชี พ และต่ อ

Computer Profession

สังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
เสียสละ
2. มี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง 242-101 Introduction 242-207 programming
ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ส าม าร ถ to

Computer Fundamental I,

ป ระยุ ก ต์ ใช้ ศาส ต ร์ ดั งกล่ า วอย่ า ง Programming

242-201 ป ฏิ บั ติ ก า ร

เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของ เป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐานวิ ช า ซอฟต์แวร์ 1,
ตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป แ ก น มี ก า ร ส อ น ทั้ ง 242-202 ปฏิบัติการฮาร์ดแวร์
ได้

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดูได้ 1,
จากรหั ส หน่ ว ยกิ ต (2-2-5) 242-203 ป ฏิ บั ติ ก า ร
มี ก ารบรรยาย 2 ชั่ ว โมง ซอฟต์แวร์ 2,
แ ล ะ มี ป ฏิ บั ติ ก ารอี ก 2 242-204 ปฏิบัติการฮาร์ดแวร์
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

2,
242-208 ดิ จิต อลตรรกะและ
การออกแบบ
242-209 อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
พื้นฐาน
(1.2-003) เป็ น ร า ย วิ ช า ใน
แผนการศึ กษาชั้ นปี ที่ 2 ภาค
เรี ย น ที่ 1, 2 มี ก า ร ส อ น
ร า ย วิ ช า บ ร ร ย า ย แ ล ะ
ก าหนดให้ มี ภ าคปฏิ บั ติ ใ น
รายวิชาปฏิบัติการควบคู่กัน

3. มี ค วาม ใฝ่ รู้ ใ น องค์ ค วาม รู้ แ ล ะ มี การมอบหมายงาน (assignment) ให้ กั บ นิ สิต ในรายวิ ชา
เทคโนโลยีที่มี การเปลี่ยนแปลงพั ฒ นา ตามหลักสูตร เพื่อทาการศึกษาค้นคว้า
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สามารถพั ฒ นาองค์
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนา
ตนเอง พั ฒ นางาน พั ฒ นาสั งคม และ
ประเทศชาติ
4. คิ ด เป็ น ท าเป็ น มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ในหลักสูตรมีรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1,
สร้ า งสรรค์ และสามารถเลื อ กวิ ธี ก าร โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ซึ่ งนิสิตได้ มีโอกาส
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

น าเสนอชิ้ น งานทางคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ตอบโจทย์ ในแต่ ล ะ
แขนงวิชาทีเ่ ลือก และรายวิชาฝึกงาน

5.มีมนุษยสัมพั นธ์และมีความสามารถ มอบหมายนิสิตในการทางานกลุ่มตามรายวิชาของหลักสูตรฯ
ในการท างานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น มี ทั ก ษะใน เพื่อฝึกให้นสิ ติ สามารถทางานเป็นทีม
ด้านการท างานเป็ น หมู่ คณะ สามารถ
บริ ห ารจั ด การการท างานได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ
ทางาน
6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร นิ สิต จะต้ องน าเสนองานทั้ งแบบ Oral Presentation และ
และใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศ แบบ Poster ในการนาเสนอชิ้นงานโครงงานของตนเอง เพื่อ
แ ล ะ ศั พ ท์ ท า ง เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร ฝึกความสามารถในการติ ดต่ อสื่ อสาร การใช้ภ าษา การใช้
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ศัพท์เทคนิคต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี
นาเสนองานได้เป็นอย่างดี

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือภาคอุตสาหกรรม ที่ใช้
วิศวกรคอมพิวเตอร์พบว่าความต้องการวิศวกรคอมพิวเตอร์ยังมีความต้องการเป็นจานวนมาก
ทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านหรือ AEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรคอมพิวเตอร์
จะเป็นที่ต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเพราะรัฐบาลได้กาหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมขึ้น
(จากหน้าเว็บไซต์)
http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/590613_4Digital_Economy_PlanBook.pdf
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AUN 2
Programme Specification
Criterion 2
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and
course specifications for each programme it offers, and give detailed information
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the
programme.
2. Programme specification including course specifications describes the expected
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to
understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated;
and the relationship of the programme and its study elements.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
2.1 The information in the programme
specification is comprehensive and up-todate [1,2]
2.2 The information in the course specification
is comprehensive and up-to-date [1,2]
2.3 The programme and course specifications
are communicated and made available to
the stakeholders [1,2]
Overall opinion

2

คะแนน
3
4
5
/

6

7

/
/

/

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หน้าเว็บภาควิชาฯ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
intra.coe.psu.ac.th/intra/component
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตรง
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ สม่าเสมอเป็นประจาทุก 5 /docman /cat_view/54-ปริญญาตรี/5926

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
หลักสูตรการศึกษาhtml?orderby
ปี หลั กสู ตรฯที่ได้รายงานอยู่ ขณะนี้ คือหลั กสู ตรรอบการ
ปรับปรุงปี 2559 เพื่อใช้กับนิสิตรหัส 59 โดยเป็นไปตามผู้มี =dmdate_published &ascdesc= DESC
ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย เช่ น เกณ ฑ์ ส กอ . ข้ อ คิ ด เห็ น จาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล ะอ าจ ารย์ ผู้ ส อ น ใน ก ลุ่ ม วิ ช าจาก
สถาบันการศึกษาชั้นนาของประเทศ
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
เนื้ อหาในรายวิช าของหลั กสู ตรมีการปรับ ปรุงให้ เอกสารแนบ 2.2-001 และ 2.2-002
ทั น สมั ย และครอบ คลุ ม กั บ สถาน การณ์ ใน ปั จจุ บั น
ตัวอย่างเช่น การมีรายวิชา Special topic เพื่อเปิดช่องให้
อาจารย์ส ามารถเสนอรายวิช าใหม่ๆให้ กับ หลั กสู ตรได้ทุ ก
ภาคการศึกษาตามสถานการณ์ปัจจุบันของโลกในขณะนั้น
(2.2-001) ตั ว อย่ า งการเพิ่ ม เนื้ อ หารายวิ ช าทางด้ า นการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ยุคใหม่ 242438 Modern Mobile Application Development และ
รายวิชาทางด้านการทดสอบซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว 242458 Embedded Software Testing
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to
the stakeholders
มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่านทางเว็ปไซต์
เอกสารแนบ 2.3-001
ของภาคฯ (http://www.coe.psu.ac.th) ช่ อ งทางการ
สื่ อ สารใหม่ เ ช่ น Facebook เป็ น ต้ น นอกจากนี้ นิ สิ ต
สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ ก าหนดและ
รายวิ ช าของหลั ก สู ต รได้ ผ่ า นทางกลุ่ ม Pumbaa บน
Facebook ตลอด 24 ชั่วโมง
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AUN 3
Programme Structure and Content
Criterion 3
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes.
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the
contribution made by each course in achieving the programme's expected learning
outcomes is clear.
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured,
sequenced, and integrated.
4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic
courses, the intermediate courses, and the specialised courses.
5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue
an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments in
the field.
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-todate.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
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

2

คะแนน
3
4
5
/

6

7

/

/

/
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected
learning outcomes
หลักสูตรฯ ได้ออกแบบตามโครงสร้างที่สอดคล้องกับ
เอกสารแนบ 3.1-001
ผลการเรียนที่รู้คาดหวังใน 5 ด้าน ดังนี้
- คุณธรรม จริยธรรม
มีรายวิชาบังคับ 242-303 Ethical, Legal and
Social Issue in Computer Profession อีกทั้งในแต่ละ
รายวิชาได้สอดแทรกให้มีวินัย ตรงต่อเวลา ในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการมีกฎกติกาใน
ภาควิชาฯ ของนิสิตที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดระเบียบใน
สังคม และการอยู่ร่วมกันในสังคม
- ความรู้
มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
หลักสูตรได้ออกแบบให้มี รายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ
ควบคู่กนั ไปในภาคเรียนที่ 3, 4, 5 สาหรับในภาคเรียนที่ 6,
7, และ 8 ได้จัดให้มีรายวิชาเตรียมโครงงาน รายวิชาโครงงาน
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1,2 ทาให้นิสิตฝึกคิด วิเคราะห์
ปัญหา และทาการออกแบบ ติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้น
ในโครงงาน เสริมสร้างการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาความรู้อื่น ๆ เข้า

เอกสารแนบ 3.1-003

ด้วยกัน
- ทักษะทางปัญญา
นิสิตได้ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ ใน
ระหว่างการค้นคว้ารายวิชาโครงงานฯ หรือการทาชิ้นงาน
ในแต่ละรายวิชา รวมถึงประยุกต์ความรู้และทักษะนาไปใช้
งานได้อย่างเหมาะสม
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถสื่ อ สาร ใช้ ค วามรู้ ท างด้ านคอมพิ ว เตอร์
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ผลการดาเนินงาน
ชี้นาสังคม ในประเด็นที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อตนเองและ

รายการหลักฐาน

การทางานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือและอานวยความสะดวก ใน
การแก้ไขปั ญ หาสถานการณ์ ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ผ่ าน
ทางรายวิชา 242-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตจะได้ไป
ส ารวจปั ญ หาของชุ ม ชน แล้ ว มาวางแผนจั ด เตรี ย มแนว
ทางการแก้ ไขปั ญ หา ทั้ งในเรื่ อ งของการหาเงิน ทุ น การ
ดาเนินการ และอื่นๆด้วยตนเอง
- ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นิ สิ ต ได้ รั บ การฝึ ก ในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
บริหารจัดการรายวิชาโครงงานด้วยงบประมาณ ที่กาหนด
ไว้ให้ นาเสนองานด้วยวิธีการ Oral presentation การใช้
โปสเตอร์อธิบายงานให้ผู้มาชมงานเข้าใจ มีการใช้สื่อ clip
video นาเสนองาน เป็นต้น
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes
is clear
ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการกาหนด การกระจาย
เอกสารแนบ 3.2-001
ความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่าง
ชัดเจน (3.2-001)
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
ในหลักสูตรฯ มีแผนการเรียนที่ถูกจัดทาไว้อย่างชัดเจน มีการ
เอกสารแนบ 3.3-001
ลาดับเนื้อหาการเรียน ก่อนและหลังอย่างเหมาะสม ตาม
ระดับชั้นของนิสิตในแต่ละชั้นปี และมีการบูรณาการเนื้อหา
ศาสตร์ในแต่ละแขนงวิชา กาหนดให้สามารถเพิ่มรายวิชาที่
ทันสมัยได้ผ่านทาง Special topics
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AUN 4
Teaching and Learning Approach
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.).
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1

2

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
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ภาคอุตสาหกรรม เข้ามามี เอกสารแนบ 4.1-001
ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ งและให้ ค วามคิ ด เห็ น กั บ ปรัช ญา
หลั กสู ต ร รวมถึงคณาจารย์ ผู้ ส อนได้ร่ วมกั นคิด และสร้าง
ปรั ช ญาขึ้ น ร่ ว มกั น ในระหว่ า งการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรฯ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของภาควิชา
ฯ
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
ผู้ ส อ น อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น เช่ น
Assignment รายงาน การทดลอง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัต ถุป ระสงค์รายวิช า / การเรี ย นรู้ ที่ คาดหวัง โดยอยู่บ น
พื้ น ฐานของ Curriculum Mapping มี การแสดงแผนการ
สอน การให้คะแนน ใน LMS ไว้ล่วงหน้า และเมื่อปิดภาค
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ผลการดาเนินงาน
การศึ ก ษา ผู้ มี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบ /ประธานหลั ก สู ต รฯ จะ

รายการหลักฐาน

พิจารณา มคอ.05 และ มคอ.06 เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
ผู้สอนได้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยฝึกฝน
ให้นิสิตเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิตผ่านทางการมอบหมายงานใน
การศึ ก ษาค้ น คว้ า การสร้ า งโจทย์ ส ถานการณ์ ในแต่ ล ะ
รายวิชา
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AUN 5
Student Assessment
Criterion 5
1. Assessment covers:
a. New student admission
b. Continuous assessment during the course of study
c. Final/exit test before graduation
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme
and its courses.
3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic,
formative, and summative purposes.
4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all
concerned.
5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the
programme.
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid,
reliable and fairly administered.
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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,
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เกณฑ์
regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and
communicated to students [4,5]
5.3 Methods including assessment
rubrics and marking schemes are
used to ensure validity, reliability
and fairness of student
assessment [6,7]
5.4 Feedback of student
assessment is timely and helps to
improve learning [3]
5.5 Students have ready access to
appeal procedure [8]
Overall opinion
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
หลักสูตรฯ มีกระบวนการติดตามผลการเรียนของ เอกสารแนบ 5.1-001
ผู้เรียนตั้งแต่แรกเข้า เมื่อผู้เรียนมีปัญหาระหว่างเรียนจะมี
การติดตามและมาตรการในการเชิญเข้าพบปะพูดคุย มีการ
ประชุ ม เกรดในทุ ก ภาคการศึ ก ษา เพื่ อ ติ ด ตามผู้ เรีย นที่ มี
ปัญหา และเมื่อผู้เรียนสาเร็จการศึกษาก็มีระบบติดตามจาก
การตอบแบบสารวจของบัณฑิตตอนกลับมารับปริญญา
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดช่วงระยะเวลาของการ เอกสารแนบ 5.2-001
สอบ หรือปฏิทินการศึกษาไว้อย่างชัดเจน รูปแบบการ
ประเมินผู้เรียนของหลักสูตรมีความชัดเจนและผู้เรียน
รับทราบ โดยวิธีการตัดเกรดจะยึดตามเกณฑ์เหมือนกันทุก
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
รหัสนักศึกษา (ไม่ได้อิงกลุ่ม) มีการอธิบายการให้คะแนนใน
แต่ละข้อของข้อสอบอย่างชัดเจน มีการกระจายความยาก
ง่ายของข้อสอบชัดเจน รวมถึงข้อกาหนด ข้อควรประพฤติ
ปฏิบัติในการทาข้อสอบ ระยะเวลาการทาข้อสอบ อย่าง
ชัดเจน
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
หลั กสู ตรฯมี ขั้น ตอนและกระบวนการตรวจทาน เอกสารแนบ 5.3-001
ข้ อ สอบที่ จ ะใช้ ในการประเมิ น ผู้ เรี ย น โดยก าหนดให้ มี ผู้
ประเมินข้อสอบจานวนไม่น้อยกว่า 2 คน และผู้สอนจะต้อง
ปรั บ แก้ ไขตามค าแนะน า และข้ อ สอบจะต้ อ งผ่ า นการ
ประเมินก่อนที่จะนาไปใช้ในการประเมินผู้เรียน
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
มีการทา มคอ. 5 เพื่อสรุปผลการประเมินผู้เรียน เอกสารแนบ 5.4-001
ทาให้ผู้สอนนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
5.5 Students have ready access to appeal procedure
ภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยเปิดช่องทางให้ เอกสารแนบ 5.5-001
สาหรับผู้เรียนสามารถทาการร้องเรียนได้หลากหลาย
ช่องทาง รวมถึงภาควิชาฯ ผู้บริหารภาคฯ ก็มีช่องทางให้
นิสิตสามารถแจ้งเรื่องและหารือได้ผ่านทาง Facebook
และ Facebook Messenger [Fb:
wannarat@coe.psu.ac.th]
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AUN 6
Academic Staff Quality
Criterion 6
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans)
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the
needs for education, research and service.
2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service.
3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic
staff will be able to:
design and deliver a coherent teaching and learning curriculum;
apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate
assessment methods to achieve the expected learning outcomes;
develop and use a variety of instructional media;
monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses
they deliver;
reflect upon their own teaching practices; and
conduct research and provide services to benefit stakeholders
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which
includes teaching, research and service.
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood.
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and
aptitude.
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders,
taking into account their academic freedom and professional ethics.
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established,
37

monitored and benchmarked for improvement.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
6.1 Academic staff planning (considering
succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to
fulfil the needs for education, research and
service [1]
6.2 Staff-to-studentratio and workload are
measured and monitored to improve the
quality of education, research and service [2]
6.3 Recruitment and selection criteria including
ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are
determined and communicated [4,5,6,7]
6.4 Competences of academic staff are
identified and evaluated [3]
6.5 Training and developmental needs of
academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them [8]
6.6 Performance management including
rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and
service [9]
6.7 The types and quantity of research
activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
[10]
Overall opinion
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination,
and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service
มีการวิเคราะห์อัตรากาลังของอาจารย์ เพื่อให้สามารถ วางแผนการทดแทนได้ เพื่อให้ เอกสารแนบ 6.1สอดคล้องกับความต้องการคนในการสอน การวิจัยและงานบริการ หลักสูตรวิศวกรรม

001 และ 6.1-002

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยังไม่มีปัญหาเรื่องของจานวนบุคลากร
เนื่องจาก มีการกระจายตัวของการเกษียณอายุที่ทิ้งระยะเวลาเพียงพอ ในการคัดเลือก
หาตาแหน่งทดแทน และมีคุณวุฒิของอาจารย์ประจาตามเอกสาร
6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the quality
of education, research and service
มีการวิเคราะห์และประเมิน อัตราส่วนระหว่างอาจารย์และผู้เรียน รวมถึงภาระ
งานของผู้ ส อน แล้ ว น าไปใช้ในการปรับ ปรุ งคุณ ภาพการศึกษา การวิจัย และบริการ
วิชาการ
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion
are determined and communicated
เกณฑ์ของการประเมินและรูปแบบการกาหนดข้อตกลงภาระงาน การประเมิน หน้าเว็บ
เลื่อนตาแหน่ง หรือการจ้างงานทาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย และสรุปภาพรวมของ http://tor.psu.ac
ภาระงานสอนของบุคลากรฝ่ายวิชาการของหลักสูตรประจาปี 2559

.th

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
- มีระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรฝ่ายวิชาการที่ชัดเจนผ่านระบบของ หน้าเว็บ
http://compete
มหาวิทยาลัย
ncy.psu.ac.th
- ระบบข้อตกลงภาระงานและการประเมินภาระงาน
ห น้ า เ ว็ บ
http://tor.psu.ac
.th
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
หลักสูตรฯ ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย มีการกาหนดกรอบและกติกาของ เอกสารแนบ 6.5การส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ หรือการพัฒนา 001
ตนเอง มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service
มี ร ะบบการสอนดี เด่ น ให้ กั บ บุ ค ลากรฝ่ า ยวิช าการที่ ชั ด เจน และกติ ก าของการ เอกสารแนบ 6.6สนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์งานวิจัย หรือสร้างนวัตกรรม

001

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
มีการสรุปจานวนของบทความทางวิชาการ และทุนวิจัยของบุคลากรสายวิชาการเพื่อ
ทาการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
Full-Time Equivalent (FTE)
Total
Percentage of PhDs
Headcounts FTEs
14
92.85

Category

M

F

Professors
Associate/
Assistant Professors
Full-time Lecturers

8

6

24

-

24

87.5

Part-time Lecturers

-

-

-

-

Visiting Professors/
Lecturers
Total

-

-

-

32

6

38

ระดับการศึกษา
ตรี

FTE เทอม 1 FTE เทอม 2
211.39
201.11

73.685
FTE รวม
206.25
40

Staff-to-student Ratio
Academic Year Total FTEs of Academic Total FTEs of students Staff-to-student
staff
Ratio
2559
8.594
5.730
24 : 206.25
Research Activities
- Sinchai Kamolphiwong, Wasin Passornpakorn ( 2016) . “ Ontology Based Framework for
Interactive Self-Assesment of E-Health Applications”, IEICE Transactions on Information and
Systems, 2016 Vol. 55 (3) : p.2-9.
- 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 Web Services” , 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 and Pichaya Tandayya, Workload Scheduling for Nokkhum Video
Surveillance as a Service, Running on Infrastructure as a Service, Multimedia Tools and
Applications, Springer (Journal Impact Factor: 1.331/2015), DOI: 10.1007/s11042-016-4225-1,
pages xx, First online: 11 January 2017, ISSN 1573-7721, Print publication date: 15 February
2016, ISSN 1380-7501.
- Natthapol Kaewpontong, Somchai Limsiroratana ( 2016) . “ Image matching with medium
Delaunay triangulation”, KKU Engineering Journal. 2016; 43(SI) : p. 26-28.
- Rueangprathum, Atchara; Limsiroratana, Somchai; Witosurapot, Suntorn (2016).“AHP-based
Adaptive Resource Selection for Cognitive Platform in Cloud Gaming Service”, GSTF Journal
on Computing (JoC); Singapore4.4 (Apr 2016): p.52-58.

- ปัญญยศ ไชยกาฬ, ไมตรี ไชยกาฬ (2016). “การพัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับฝึกการออก
เสีย งคาภาษาไทย ที่ ใช้ ร และ ล เป็ นพยัญ ชนะต้น โดยใช้แบบจาลองฮิดเดนมาร์คอฟ ”,วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ, Vol 19, No 1 (2016), p. 1-11.
บทความวิชาการ
- Preecha Vonghirandecha, Montri Karnjanadecha, and Sathit Intajag, “ Visual Contrast
Enhancement by Histogram Modification Based on Generalized Extreme Value
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-

-

-

-

-

-

-

Distribution,” Proceedings of the 4thIIAE International Conference on Intelligent Systems
and Image Processing 2016 ( ICISIP2016) , Kyoto International Community House, Kyoto,
Japan, September 8-12, 2016, pp. 45-52.
S. Charoenpanyasa, 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
Computer Science and Software Engineering ( JCSSE) , july 2016, Khon Kaen Univeristym
Thailand, pp.1-5.
Pronthep 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, pp.236-239.
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.
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.
Wijuk Pruksuriya, Somchai Limsiroratana ( 2016) . “ Automatic optimal distance threshold
prediction for microscope image matching” , 2016 13th International Conference on
Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information
Technology (ECTI-CON), p.1-4.
ปาลิต า แสงศิริ, ทวีศักดิ์ เรืองพี ระกุล และนิ คม สุวรรณวร (ก.พ. 2559). “การออกแบบต้ นแบบระบบ
แนะนาร้านอาหารอัตโนมัติบนมือถือโดยใช้ข้อมูลเชิงตาแหน่งและเมนูอาหาร” การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ, ชลบุรี ประเทศไทย,หน้า 875-884.
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AUN 7
Support Staff Quality
Criterion 7
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and
service.
2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences.
3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the
stakeholders' needs.
4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
5. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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

1

2

คะแนน
3
4
5
/

6

7

/

/
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เกณฑ์

1

identified and evaluated [3]
7.4 Training and developmental needs of
support staff are identified and activities
are implemented to fulfil them [4]
7.5 Performance management including
rewards and recognition is implemented
to motivate and support education,
research and service [5]
Overall opinion

2

คะแนน
3
4
5

6

7

/

/

/

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
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
มี ก ารก าหนดกรอบภาระงาน และจ้ า งบุ ค ลาการฝ่ า ย เอกสารแนบ 7.1-001
สนั บ สนุ น เช่ น ช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละไฟฟ้ า ประจ า
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ฮ า ร์ ด แ ว ร์ เจ้ า ห น้ า ที่ Admin
ผู้ พั ฒ นาโปรแกรม และเจ้ า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น ฝ่ ายกิ จ การ
นักศึกษา ฝ่ายวิชาการ เป็นต้น
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
มีการกาหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจน และ
เอกสารแนบ 7.2-001 , 7.2-002 และ 7.2-003
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ระเบียบกระบวนการคัดเลือกบุคลากร
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
ผลและการประเมินสมรรถนะ และมีการกาหนดภาระงาน

หน้าเว็บ http://competency.psu.ac.th และ
http://tor.psu.ac.th
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
แผนเชิงกลยุทธของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
อ้างอิงได้จากระบบ TOR ของบุคลากร
44

ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร

รายการหลักฐาน
http://tor.psu.ac.th

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service
แผนการตั้งเงินรายได้พัฒนาภาคฯ เพื่อการพัฒนา
แผนการเงินรายได้ฯ มีหมวดการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษา การวิจัยและให้บริการ รวมถึงงบวิจัยของทาง

การให้งบบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเอง การของบ

มหาวิทยาลัยทั้งประเภทเงินรายได้และเงินงบประมาณ

เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการ เงินงบวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเป็นต้น

Number of Support staff
Support Staff
Library Personnel
Laboratory Personnel
IT Personnel
Administrative
Personnel
Student Services
Personnel (enumerate
the services)
Total

Highest Educational Attainment

Total

High School

Bachelor's

Master's

Doctoral

1
-

2
3
4

-

-

3
3
4

-

-

-

-

-

1

9

10
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AUN 8
Student Quality and Support
Criterion 8
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly
defined, communicated, published, and up-to-date.
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated.
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload, student progress, academic performance and workload are systematically
recorded and monitored, feedback to students and corrective actions are made where
necessary.
4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support
services are available to improve learning and employability.
5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student
learning, the institution should provide a physical, social and psychological environment
that is conducive for education and research as well as personal well-being.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
8.1 The student intake policy and
admission criteria are defined,
communicated, published, and up-todate [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

2

3
/

คะแนน
4

5

6

7

/

/

/
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เกณฑ์
1
improve learning and employability [4]
8.5 The physical, social and
psychological environment is conducive
for education and research as well as
personal well-being [5]
Overall opinion

2

3

คะแนน
4

5

6

7

/

/

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-todate
หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับเข้านักศึกษาจาก
เอกสารแนบ 8.1-001
- รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้และ Admission
หน้าเว็บ
- รับตรงผ่านโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์
http://www.coe.psu.ac.th/2010/th/component
/k2/item/186-coe-star-2017.html) และเอกสารแนบ
8.1-002
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
จากข้อ 8.1 เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโครงการดาวรุ่ง
เอกสารแนบ 8.2-001
คอมพิวเตอร์
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload
- หลักสูตรมีการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน มีหน้าที่ เอกสารแนบ 8.3-001
ให้คาปรึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน การดาเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การลงทะเบียน การเงิน และอื่น ๆ ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา จะสามารถติดตามผลการเรียนของนิสิตได้
จาก http://sis.psu.ac.th และมีการจัดทาคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อให้พร้อมกับการให้คาแนะนานิสิต
- คณะฯ มีโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่เพื่อช่วย
ให้นิสิตปรับตัวกับรายวิชาในรั้วมหาวิทยาลัย
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are
available to improve learning and employability
หลักสูตรมีการสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
วิชาการ ด้านสังคม และอื่นๆ เช่น
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เอกสารแนบ 8.4-001
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าเว็บ http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2016/
หรือ ITPE
- ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 27 ประจาปี 2560
เอกสารแนบ 8.4-002
(CodeBot & ComCamp’27) ให้ได้มีโอกาสนาความรู้
ไปสอนน้องๆระดับมัธยม
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well
as personal well-being
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและอาจารย์ใน
ภาควิชาฯ เน้นความเป็นอยู่แบบครอบครัวเดียวกัน นิสิตทุกชั้น
ปีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
Intake of First-Year Students
Academic Year

Applicants
No. Offered
152
108
97
80
102

No. Applied
152
108
97
80
102

2555
2556
2557
2558
2559

No. Admitted/Enrolled
85
98
96
72
93
จากไฟล์ Student_Intakes55_59.xlsx

Total Number of Students
Academic Year

2555
2556
2557
2558
2559

students
st
1

Year
30
94
90
65
94

nd
2

Year
31
69
82
71
58

rd
3

Year
38
79
62
73
66

th
4

Year
23
89
77
59
70

th
>4

Year
10
58
62
67
78

Total
132
389
373
335
366
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AUN 9
Facilities and Infrastructure
Criterion 9
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and
information technology are sufficient.
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed.
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the
study programme.
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication
technology.
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students.
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that
enables the campus community to fully exploit information technology for teaching,
research, services and administration.
7. Environmental, health and safety standards and access for people with special
needs are defined and implemented.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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

1

2

3
/

คะแนน
4

5

6

7

/

/
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education and research [1,2]
9.4 The IT facilities including elearning infrastructure are adequate
and updated to support education
and research [1,5,6]
9.5 The standards for environment,
health and safety; and access for
people with special needs are
defined and implemented [7]
Overall opinion

1

2

3

คะแนน
4

5

6

7

/

/

/

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9
ผลการดาเนินงาน
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
หลักสูตรจัดห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน สรุปรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนการสอน และ
การสอน เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัด
การวิจัยได้ใน
อุปกรณ์ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ช่วย
http://www.coe.psu.ac.th/2010/th/lectureออกแบบทั้งส่วนของ embedded system,
research-service/tools.html
electronic, network เป็นต้น แบ่งการใช้งานห้อง
ออกเป็น
- ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์
- ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์
- ห้องวิจัยในแต่ละสาขาเฉพาะด้าน เช่น
ห้องปฏิบัติการ WIG, CNR, WSN และ ISIS
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
นอกจากห้องสมุดส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ทาง หน้าเว็บ http://www.clib.psu.ac.th
ภาควิชาฯ ได้กาลังปรับปรุงห้องสมุดเฉพาะทางด้าน เอกสารแนบ 9.2-001
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นิสิตมีความสะดวก
และมีหนังสือทันสมัยคอยให้บริการ
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education
and research
ภาพประกอบอุปกรณ์วิจัย และการเรียนการสอน
เอกสารแนบ 9.3-001 และ 9.3-002
ขั้นสูง ที่เกิดจากเงินรายได้ของงานวิจัย หรือเงิน
รายได้พัฒนาภาคฯ
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Xilinx –ซอฟต์แวร์
ช่วยออกแบบวงจรดิจิตอล

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
เนื่องจากเป็นหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยี
หน้าเว็บ http://lms.psu.ac.th
คอมพิวเตอร์ดังนั้นจึงมีอุปกรณ์เรียนรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์เป็นจานวนมากได้แก่
- Private high speed wifi ให้บริการกับ
นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ระบบการเรียนการสอน
บุคลากรฝ่ายวิชาการของหลักสูตรฯ จะได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ทุก 5 ปี
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with
special needs are defined and implemented
มีแม่บ้านทาความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร
เอกสารแนบ 9.5-001
สถานที่ มีระบบเข้าออกห้องและอาคารด้วย RFID
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในอาคาร
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AUN 10
Quality Enhancement
Criterion 10
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students,
alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations.
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically
reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and
effectiveness.
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected
learning outcomes.
4. Research output is used to enhance teaching and learning.
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subject to evaluation and enhancement.
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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

1

2
/

3

คะแนน
4

5

6

7

/

/
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เกณฑ์
ensure their relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to
enhance teaching and learning [4]
10.5 Quality of support services and
facilities (at the library, laboratory, IT
facility and student services) is
subjected to evaluation and
enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback
mechanisms are systematic and
subjected to evaluation and
enhancement [6]
Overall opinion

1

2

3

คะแนน
4

5

6

7

/
/

/

/

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
มีผลการตอบรับจากบริษัทเอกชน และ ตัวอย่างเช่น บริษัทโตโยต้าทูโซ่ ให้ผลิตบัณฑิตเพื่อรับตรงเข้า
หน่วยงานที่รับนักศึกษาไปฝึกงานและ บริษัท ทางด้านการทดสอบ ECU ในรถยนต์ด้าน Embedded
ทางาน ในเชิงประจักษ์ถึงคุณภาพ
System โดยมีรายวิชาในหลักสูตรฯ เพื่อเป็นมาตรฐานของทาง
บัณฑิตที่สะท้อนมาจากหลักสูตรฯ
อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
กระบวนการของการออกแบบและ
เอกสารแนบ 10.2-001 และ 10.2-002
พัฒนาหลักสูตรได้ถูกประเมินและ
ปรับปรุง โดยมีการประชุมกรรมการ
หลักสูตรอยู่สม่าเสมอ การประชุมภาคฯ
เพื่อหารือและแนวทางการแก้ไข
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
มีระบบ มคอ.05 และ มคอ.06 ไว้เพื่อ มคอ.05 และ มคอ.06
http://tqf.psu.ac.th
ประเมินและทวนสอบ
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
ผลจากการวิจัยและพัฒนาเช่น
เอกสารแนบ 10.4-001
Internet of Things (IoT) หรือ Smart
City ที่ภาควิชาฯ ทาเป็นต้นแบบให้กับ
ประเทศ ถูกนามาใช้ในการเรียนการ
สอนในหลักสูตรฯ เช่น รายวิชา
Embedded System Design,
รายวิชา Wireless Ad hoc Networks
ผลการวิจัยทางด้านยานยนต์แล้วมาใช้
สอนในรายวิชา ECU, Software
Testing for Automotive เป็นต้น
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
จัดซื้อหนังสือใหม่ การใช้ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย การใช้แหล่งข้อมูลผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
มีการติดตามผลจากข้อมูลกองแผนงาน อ้างอิงตามข้อมูลกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/32ของทางมหาวิทยาลัย
tqf.job
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AUN 11
Output
Criterion 11
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of
the stakeholders.
2. Research activities carried out by students are established, monitored and
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders.
3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established,
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the
programme and its graduates.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
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

2

3
/

คะแนน
4
5

6

7

/

/

/

/
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improvement [3]
Overall opinion

/

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11
11.1 The pass rates and
dropout rates are
established, monitored and
benchmarked for
improvement
11.2 The average time to
graduate is established,
monitored and
benchmarked for
improvement
11.3 Employability of
graduates is established,
monitored and
benchmarked for
improvement
11.4 The types and quantity
of research activities by
students are established,
monitored and
benchmarked for
improvement
11.5 The satisfaction levels
of stakeholders are
established, monitored and
benchmarked for
improvement

ผลการดาเนินงาน
แสดงตามตาราง Pass Rate and

รายการหลักฐาน

Dropout Rates

มีจบตามเกณฑ์ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยคือ 1%

ตามตารางที่รายงานผล Pass Rate
and Dropout Rates

มีการทาโพล์สารวจนักศึกษาที่สาเร็จ

เอกสารแนบ 11.3-001 และ 11.3-

การศึกษาไปแล้ว ในกลุ่ม Pumbaa ผ่าน

002

ทาง Facebook ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะของ
ทางภาควิชาฯ
มีระบบสารสนเทศเก็บข้อมูล Senior

หน้าเว็บ

Project ของนิสิตในแต่ละรุ่น ทาให้เห็น

http://intra.coe.psu.ac.th/projec

ผลงานของนิสิตที่ผลิตในแต่ละปี นาส่ง

t/

รูปเล่มไปเผยแพร่ยังห้องสมุดมหาวิทยาลัย
และห้องสมุดภาควิชา
ยังไม่มีระบบการให้คะแนนประเมินความ
พึงพอใจจากผู้ใช้งานบัณฑิต
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Pass Rates and Dropout Rates
% completed first degree in
Cohort
Academic Year
3
4
>4
1st
Size
Years Years Years Year
2559
146
31%
29% 19%
2556
121
35%
31% 12%
2557
102
37%
36% 10%
2558
85
12%
56% 4%
2559
98
13%
58% 6%

% dropout during
2nd 3rd 4th Years &
Year Year Beyond
9% 2%
4%
3% 2%
7%
8% 2%
1%
14% 4%
9% 6%
1%
จากไฟล์ Pass&Drop_Undergrad55_59.xlsx

บทที่ 4
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง
1. ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กาลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ.
2. หลักสูตรฯมีความยืดหยุ่นทาให้สามารถเพิ่มปรับเปลี่ยนรายวิชาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
3. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ทาให้นามาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา
รวมถึงการเปิดห้องเรียนออกไปสู่การเรียนรู้จากพื้นที่จริงเช่น ในเมือง ในแปลงเกษตร และอื่นๆ ผ่าน
โครงการ Smart City, Smart Agriculture เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. งบประมาณสนับสนุน และการใช้เงินรายได้พัฒนาภาคฯ ที่มีความอิสระ มากกว่าปัจจุบัน เพราะ
ระบบการขับเคลื่อนและบริหารงานของคณะฯ ใช้งานไม่ได้
2. ต้องการนักศึกษาที่รับเข้าใหม่เป็นกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยแท้จริง
แนวทางการพัฒนา
1. ร่วมพัฒนาเนื้อหาวิชา กับโรงเรียนมัธยม ในหลักสูตรระดับมัธยมปลาย เพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียนและพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ม.4 เพื่อให้สามารถเชื่อมสัมพันธ์และ
มีนักศึกษารับใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้น
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บทที่ 5
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)

หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบปีการศึกษา 2559
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

วัน เดือน ปีที่รายงาน
31 สิงหาคม 2560
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2559
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาควิชา
คณะ
วันที่รายงาน
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
email

25490101103864
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์
ประธานหลักสูตร
076276552
warodom@coe.phuket.psu.ac.th

ชื่อ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
email

.................................................................................
ลงนาม ประธานหลักสูตร
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คานา

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยา
เขตภูเก็ต) ได้จัดทารายงานการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพ CUPT (The Council of the
University Presidents of Thailand Quality Assurance) ในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ ASEAN University
Network-Quality Assurance (AUN QA) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรในระหว่างวันที่ 1
สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560
รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินตนเองตามแบบ AUN-QA ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ได้และการประเมิน
ตาม AUN-QA 11 ตัวบ่งชี้ ทางหลักสูตรฯ เห็นถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เพื่อผลิตบัณฑิตตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป ดังนั้นในรายงานจะมีการรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษปนกันไป
โดยตั้งเป้าหมายว่า ในการรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2560 จะมีการใช้ภาษาอังกฤษทั้งรายงาน
เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจากผู้
ประเมินชาวต่างชาติต่อไป

(ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์)
ประธานหลักสูตรฯ
วันที่ 27 สิงหาคม 2560
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1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
2. ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาเนินการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2559 เพื่อการ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้ แต่สาหรับปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ถูกจัดการประเมินตามตามเกณฑ์ ASEAN University Network-Quality
Assurance (AUN – QA) ซึ่งแบ่งการดาเนินงานได้ 2 ส่วนคือ
- ส่วนที่ 1 การกากับมาตรฐาน พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
- ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA จานวน 11 ตัวบ่งชี้
3. แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรฯ ได้จัดทาแผนพัฒนาหลักสูตรฯ โดยจัดให้มีการปรับปรุงทุก 5 ปี ตามเกณฑ์กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ มคอ. การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมจาเป็นจะต้องอยู่บนรากฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคง

เข้มแข็ง

และมี

ประสิทธิภาพ ในสังคมยุคดิจิทัลและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย
เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ อีกทั้งราคาต้นทุนการผลิตที่ลดลง ในขณะที่
ความต้องการนวัตกรรมคอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีมากขึ้น ทาให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในรูปแบบ
ใหม่ ที่ต้องมีพลวัตในการบริหารจัดการที่ซับซ้อน จากผลการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ฉุดรั้งอันดับของการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลของประเทศที่สาคัญคือ

ความพร้อมด้านโครงสร้าง

พื้นฐานที่รองรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล โดยที่ทรัพยากรมนุษย์เป็นโครงสร้างหลัก
ที่สาคัญ ดังนั้นในแผนแม่บทที่สาคัญคือพันธกิจในการพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพและทักษะ ให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
สารสนเทศ

เพื่อเข้าสู่การความเป็นมืออาชีพทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและ

จะเห็นว่าประเทศไทยยังคงขาดแคลนกาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญศาสตร์วิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ ดังนั้นการพัฒนากาลังคน
ในระดับอุดมศึกษา
ประโยชน์

จะต้องเน้นการสร้างบุคลากรทักษะสูงและเน้นความสามารถในการสร้างงานอย่างมี

เพื่อการพึ่งพาตนเองและเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชาหลัก ดังนี้คือ
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-

วิศวกรรมสารสนเทศ

-

วิศวกรรมออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

-

วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร

-

วิศวกรรมระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

2.1 ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานปีที่ผ่านมา
ปี 2559 ได้นาข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา นามาปรับปรุงการ
ดาเนินการของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย (1) กระบวนการเรียนการสอนในบางรายวิชาได้เพิ่มการเรียนการ
สอนแบบเน้นรูปแบบการปฏิบัติการให้มากขึ้น,

(2)

หลักสูตรมีการติดตามกากับการเปิดรายวิชาให้

สอดคล้องกับแผนการเรียน, (3) พิจารณาการเปิดรายวิชาเลือกให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของ
ผู้เรียน, (4) เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้และกระตุ้นการเรียนของนักศึกษา (5) การพิจารณา
สถานที่ฝึกงานตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจ
2.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร (จากผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรฯ ถูกบังคับด้วยข้อจากัดจากทางสภาวิชาการฯ ในระดับมหาวิทยาลัย
ทาให้ไม่คล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

เนื่องจากศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม

จะเห็นว่ารายวิชาของการเรียนการสอนในศาสตร์ทางด้าน

วิศวกรรมมีข้อจากัดในเรื่องของรายวิชาพื้นฐานทั่วไปหรือ General Education ที่ถูกบังคับเฉพาะรายวิชา
ที่มีจากัด ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เรียนและรู้ในระดับที่สูงกว่าปกติ อีก
ทั้งไม่ส่งเสริมทักษะในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และส่งเสริมสร้างแนวคิดของการ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ

Tech

Startup

มากกว่านั้นข้อจากัดงบประมาณส่งผลในการสร้าง

นวัตกรรมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2.2.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรควรรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการใช้บัณฑิตมา มาวิเคราะห์และปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มากขึ้นและเป็นระบบยิ่งขึ้น
2.2.2 ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
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การเปลี่ยนแปลงรายวิชาควรเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถนาเสนอรายวิชาที่ทันสมัยในรูปแบบ
หัวข้อพิเศษ (Special topics) เพื่อพัฒนาการเรียนการเรียนสอนและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างยืดหยุ่น
มากกว่าปัจจุบัน และจัดการอบรมเชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มากขึ้น
2.2.3 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ภาควิชาฯ

มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลการสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่าง

ชัดเจน โดยภาควิชาฯ กาหนดให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่คณาจารย์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและการ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับภารกิจการสอนและการวิจัย

และให้สายสนับสุนนสนับสนุนได้เข้ารับการอบรม

ให้เหมาะสมกับภาระงาน เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์นามาพัฒนางานในอนาคต
2.2.4 แผนการปฏิบัติการสาหรับปีการศึกษา 2559
มีแผนการปฏิบัติงานใหม่ใน 3 ประเด็น คือ
2.2.4.1 การปรับรูปแบบการทางานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพื่อตอบสนองการบริหารงานหลักสูตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.4.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลในเรื่องนโยบาย
หลักของประเทศ

ประกอบด้วยการพัฒนาและผลิตบัณฑิตช่วยขับเคลื่อนแนวทางของแผนประเทศไยยุคที่สี่

(Thailand 4.0) และแผนพัฒนาชาติ 20 ปี การสนับสนุนให้บัณฑิตมีแนวคิดของการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการ
พัฒนานวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้มีแนวคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่
2.2.4.3 การเตรียมบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนรับมือกับปัญหาสังคมในสภาวะจานวน
นักศึกษาลดลงแต่การแข่งขันมากขึ้น

ดังนั้นการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการ

ทางาน และการค้นหาแนวทางการสอนรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่
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บทที่ 1
ส่วนนา
อธิบายโครงร่างหลักสูตร (Program Profile) สรุปข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวมของหลักสูตร อาทิเช่น
1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น
- โครงสร้างหลักสูตร
- อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
- บุคลากรสนับสนุน
- นักศึกษา
- ผู้สาเร็จการศึกษา
- ศิษย์เก่า
- งบประมาณ
- สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- อื่นๆ
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ประวัติของคณะ ภาควิชา และหลักสูตร
2545 ริเริ่มโครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกโดยใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2544
2549-2550 ปรับปรุงใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2549
2553-2554 ปรับปรุงใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553
2558-2559 ปรับปรุงใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความโดดเด่นในโครงสร้างของ
หลักสูตร โดยบัณฑิตสามารถเลือกความชานาญการในสายงานจาก 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ (1) สายการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (2) สายงานทางด้านระบบเครือข่าย (3) สายงานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบสมองกลฝัง
ตัว และ (4) สายงานทางด้านระบบหุ่นยนต์และควบคุมในอุตสาหกรรม เพื่อทาให้บัณฑิตของสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์มีความชานาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้รายวิชาชีพส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติทั้งในรูปแบบเป็นวิชา
บรรยายพร้อมปฏิบัติ หรือการกาหนดให้มีโครงงานย่อยแบบชิ้นงานในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งมีรายวิชาปฏิบัติการทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ตลอดชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3
พร้อมฝึกทักษะการพัฒนาโครงงานในรายวิชาเตรียมโครงการฯ, รายวิชาโครงงานฯ 1 และรายวิชาโครงงานฯ
2
ทาให้บัณฑิตของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีทักษะของการปฏิบัติงานได้จริง
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แผนภูมิแสดงการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร 2553
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป
6
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
104
หน่วยกิต
1) วิชาแกน
32
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรมศาสตร์
7
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน
4
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้าน
54
หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3
หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
9
หน่วยกิต
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
12
หน่วยกิต
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
16
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการและโครงงาน
1
หน่วยกิต
3) วิชาเลือก
18
หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับเลือกแขนงวิชาชีพ
12
หน่วยกิต
- รายวิชาเลือกวิชาชีพ
6
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ง. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า 320
ชั่วโมง
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หลักสูตร 2559
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป
6
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
111 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
11
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพ
79
หน่วยกิต
- บังคับ
61
หน่วยกิต
- เลือก
18
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
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จานวนบุคลากร ผู้อยู่ปฏิบัติงาน
ประเภท
สายอาจารย์
ภูเก็ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
หาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
สายสนับสนุน
ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หาดใหญ่
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหาร
ชานาญงาน
วิศวกร
Grand Total

คุณวุฒิ
ปริญญา ปริญญา ประกาศนียบัตร
ปริญญา
โท
เอก
วิชาชีพขัน้ สูง
ตรี
2
11
25
6
7
2
5
5
1
1
5
18
1
9
1
3
1
3
6
14
1
1
7
1
1
1
2
1
1
1
1
7
1

มัธยม
ปลาย

รวมทั้งสิ้น

1

37
13
2
10
1
24
10
4
10
17
8
1
1
2
2
1
1
9
1
1
2
2
1
1

1
16

1
53

1

1
1

1
2
2
1

12

23

1

1

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้น ยังไม่นับรวมอาจารย์ผลู้ าศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 5 ราย
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บทที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
เกณ
ฑ์ข้อ
ที่
1

2

3

4

5

6

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร เกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ต รไม่ ได้ แ ละ
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
คุณ สมบั ติของผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตร มีคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาโท
หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่าผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ และ มี ผ ลงานทางวิ ช าการ 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ และ มี ผ ลงานทางวิ ช าการ 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง
คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ผู้ ส อน ที่ เป็ น อาจารย์ ป ระจ า มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
คุ ณ สมบั ติ ข อง อาจารย์ ผู้ ส อน ที่ เป็ น อาจารย์ พิ เศษ (ถ้ า มี ) มี
คุณวุฒิ ปริญ ญาโท หรือ คุณ วุฒิ ปริญญาตรีห รือเทียบเท่าและมี
ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ส อน ไม่น้อยกว่า 6 ปี
ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับ ปรุงให้ เสร็จ และอนุมัติ/ให้ ความเห็ นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้
ในปีที่ 8)

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
- ตามเกณฑ์ ()
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()
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สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................
ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3)
สาขาวิชาตรง
คุณวุฒิ/
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา/ปีที่
ตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งทางวิชาการ
สาขาที่เปิด
สาเร็จการศึกษา
รายชื่อตาม มคอ. 2
รายชื่อปัจจุบัน
หมาย
สอน
และเลขประจาตัว
และเลขประจาตัว
เหตุ
ประชาชน
ประชาชน
สัม
ตรง
พันธ์
1 ผศ.ดร.วโรดม
วีระพันธ์
3 9599 00114 37 6

1 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์
3 9599 00114 37 6

2 นายธรรมรัฎฐ์
สมิตะลัมพะ
3 1005 01831 06 5
3 ผศ.ดร.อภิชาติ
หีดนาคราม
3 8607 00041 78 5
4 ดร.คมสันต์ กาญจน
สิทธิ์
3 7501 00413 22 4
5 ดร.นพพณ เลิศชูวงศา
3 8399 00255 07 8

2 นายธรรมรัฎฐ์
สมิตะลัมพะ
3 1005 01831 06 5
3 ผศ.ดร.อภิชาติ
หีดนาคราม
3 8607 00041 78 5
4 ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์
3 7501 00413 22 4
5 ดร.นพพณ เลิศชูวงศา
3 8399 00255078

Ph.D. (Network
Telecommunicatio
ns, System, and
Architecture)/2554
M.Sc.(Computer
Information
Systems)/ 2543
Ph.D.(Algorithms
and Theory)/ 2553



Ph.D.(Electrical
Engineering)/2558



Ph.D.(Physic image
processing)/2554






หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
 ครบ  ไม่ครบ
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เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง*
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง

เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................
ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สาเร็จ
สถานภาพ
การศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน

1 ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์

Ph.D.(Electrical Engineering)/
2558
2 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์
Ph.D.(Network
Telecommunications,
System
and
Architecture)/2554
3 ผศ.ดร.อภิชาติ หีดนา Ph.D.(Algorithms and
คราม
Theory)/ 2553
4 ดร.นพพณ เลิศชูวงศา
Ph.D.(Physic image
processing)/2554
5 นายธรรมรัฎฐ์ สมิตะลัมพะ M.Sc.(Computer Information
Systems)/ 2543
6 ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล Ph.D.(Network
Telecommunications,

อาจารย์
ประจา

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภายนอก

ประสบการ
ณ์ทางานที่
เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่
สอน**
(สาหรับ
อาจารย์
พิเศษ)

จานวน
ชั่วโมงที่
สอนใน
รายวิชา
นั้น**
(สาหรับ
อาจารย์
พิเศษ)
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7 ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล

8 ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ
9 นางสาวพัชรี เทพนิมิตร
10 นายยศวีย์ แก้วมณี
11 นายอัมรินทร์ ดีมะการ
12 นายอภิชาต วสุธาพิทักษ์

System and Architecture) /
2554
Ph.D.(Network
Telecommunications,
System and Architecture)/
2560
Ph.D.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)/
2560
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)/2546
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)/
2552
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)/
2549
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)/2545









13 นายจักรพันธ์ สัวบุตร

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)/

2553
14 นางสาวกุลจรี ตันตยกุล วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)/

2552
15 นายวิศรุต จันทระ
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)/

2551
16 นายกุลวรรธน์ เชาวนวาที วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)/

2556
17 นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)/

2554
18 Mr.David Arthur Sun
M.Sc. Information Systems

Eastern Michigan University
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน
 เป็นไปตามเกณฑ์คือ
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................
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เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกิน ร้อยละ
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น (**)
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................
เกณฑ์ข้อ 6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8)
1)
เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.2559
2)
ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2563
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย
ผลการกากับมาตรฐานเกณฑ์ข้อ 6
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
(การเขียนผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือเขียนบรรยาย
แยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียนบรรยาย และมี
ตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือนาไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้)
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่ คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน)
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
หรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอ
ได้
4
มีเอกสารและหลักฐานการดาเนินการตาม มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์
เกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์
การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
แนวปฏิบัติชั้นนา
นา
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AUN 1
Expected Learning Outcomes
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
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
ได้มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์และบุคลากรของ
1. CoEphuket 1 : รายงานการประชุมจาก
ภาควิชาฯ ในการสัมนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การสัมนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยา
วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ เขตภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม
บ้านกระทิงรีสอร์ท จังหวัดพังงา เพื่อทบทวนและวาง
2560 ณ บ้านกระทิงรีสอร์ท จังหวัดพังงา
แผนการดาเนินงานต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยหยิบ ELO ของหลักสูตรที่เคยได้กาหนดตาม mission
และ vision ของมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์และปรับปรุง
พร้อมทั้งวางแผนสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของ นศ.ปัจจุบันและที่จบการศึกษาไป
แล้ว เพื่อนามากาหนด ELO ของ บัณฑิตในปีการศึกษา
ถัดไป

โดยพบว่าสิ่งที่ต้องทาเพิ่มเติมได้แก่
สารวจผู้ใช้บัณฑิต เพิ่มเติม ผ่านแบบสอบถาม หรือระบบ
ออนไลน์
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes
The expected learning outcomes have been
1. มคอ 2 หน้า 9-10 :
specified by the Higher Education Commission,
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2013/d
Thailand. The ELOs have been designed to cover oc/CoE_Bac_Course2553_2.pdf
both of subject specific and generic learning
outcomes. They are clearly indicated in TQF. 2
2. มคอ 2 หน้า 35-52 :
P9-10. Moreover, The ELOs have been clearly
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2013/d
mapped into every subject as indicated in TQF2 oc/CoE_Bac_Course2553_2.pdf
P. 35-52.
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
79

หลักสูตร

1. CoEphuket 1 : รายงานการประชุมจาก
การสัมนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยา
เขตภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม
2560 ณ บ้านกระทิงรีสอร์ท จังหวัดพังงา

2. บัณฑิตจะได้รับแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความว่า มี

2. CoEphuket 3 : บันทึกการประชุมฝ่าย

ความคิดเห็นอย่างไรต่อหลักสูตร และต้องการให้หลักสูตร

วิชาการเทอม 1/59

1. มีการประชุม อาจารย์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน Stakeholders
เพื่อกาหนด ELO ของหลักสูตร และมี สกอ. รองรับ

พัฒนาเรื่องอะไรบ้าง
3. นักศึกษาปัจจุบัน จะต้องทาแบบสอบถามบนระบบ

3. CoEphuket 4 : บันทึกการประชุมฝ่าย
วิชาการเทอม 2/59

ประเมิน เพื่อประเมินการเรียนการสอน และรายวิชาที่
ลงทะเบียน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางภาควิชาฯ จะนามา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของ
นศ.
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AUN 2
Programme Specification
Criterion 2
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and
course specifications for each programme it offers, and give detailed information
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the
programme.
2. Programme specification including course specifications describes the expected
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to
understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated;
and the relationship of the programme and its study elements.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
2.1 The information in the programme
specification is comprehensive and up-todate [1,2]
2.2 The information in the course specification
is comprehensive and up-to-date [1,2]
2.3 The programme and course specifications
are communicated and made available to
the stakeholders [1,2]
Overall opinion

2

คะแนน
3
4
5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
The information about the program has been clearly
1 TQF2 หลักสูตร 2553 :
indicated in TQF2, which has been approved by the
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2
High Education Commission of Thailand. Moreover, the 013/doc/CoE_Bac_Course2553_2.p
program is regularly updated every 5 years.
df
2 TQF2 หลักสูตร 2559 :
http://www.eng.psu.ac.th/images/si
te/academic/document/bachelor/2
559/structure/2559-b-coestructure.pdf
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
The information about the courses is clearly indicated 1 TQF2 หลักสูตร 2553 :
in TQF2 and course syllabus that are presented at the http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2
beginning of every class. Thus, lecturers and students 013/doc/CoE_Bac_Course2553_2.p
are clear on the ELOs, what to study, and the
df
objectives of each subject.
2 TQF2 หลักสูตร 2559 :
http://www.eng.psu.ac.th/images/si
The details of every course are regularly updated by
te/academic/document/bachelor/2
lecturers based on evaluation marked in the former
559/structure/2559-b-coeTQF5.
structure.pdf
3. TQF3 and TQF5 : can be
downloaded at
http://tqf.phuket.psu.ac.th
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the
stakeholders
The programme and course specifications in TQF2 have 1 TQF2 หลักสูตร 2553 :
been attached on the department’s website:
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/2013/doc/CoE_Bac_C 013/doc/CoE_Bac_Course2553_2.p
ourse2553_2.pdf. and
df
http://www.eng.psu.ac.th/images/site/academic/docum 2 TQF2 หลักสูตร 2559 :
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ent/bachelor/2559/structure/2559-b-coe-structure.pdf
It can be accessed and downloaded easily by every
stakeholder. Moreover, on the orientation day, every
new student will be introduced about how to
download the TQF2 and how to use it during his/her
study. In addition, LMS (Learning Management System)
is another channel that allows lecturers to
communicate with the students. Course syllabus,
documents, slides and homework of every course will
be posted and updated on the website in the LMS.

http://www.eng.psu.ac.th/images/si
te/academic/document/bachelor/2
559/structure/2559-b-coestructure.pdf
3. Learning Management System at
http://lms.phuket.psu.ac.th
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AUN 3
Programme Structure and Content
Criterion 3
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes.
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the
contribution made by each course in achieving the programme's expected learning
outcomes is clear.
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured,
sequenced, and integrated.
4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic
courses, the intermediate courses, and the specialised courses.
5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue
an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments in
the field.
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-todate.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
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

2

คะแนน
3
4
5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning
outcomes
The curriculum is designed based on constructive
1 TQF2 หลักสูตร 2553 :
alignment with the expected learning outcomes. The
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/
curriculum has been approved by the university
2013/doc/CoE_Bac_Course2553_2
committee and have been guaranteed and
.pdf
standardized by the High Education Commission of
2 TQF2 หลักสูตร 2559 :
Thailand
http://www.eng.psu.ac.th/images/
site/academic/document/bachelo
r/2559/structure/2559-b-coestructure.pdf
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes
is clear
TQF 2, 3 and 5 make The contribution made by each
1 TQF2 หลักสูตร 2553 :
course to achieve the expected learning outcomes to http://www.coe.phuket.psu.ac.th/
be clear.
2013/doc/CoE_Bac_Course2553_2
.pdf
In TQF2, every ELO is clearly mapped into every course 2 TQF2 หลักสูตร 2559 :
of our programme. And it is approved by the High
http://www.eng.psu.ac.th/images/
Education Commission of Thailand that the ELO of
site/academic/document/bachelo
both of subject specific outcomes and generic
r/2559/structure/2559-b-coeoutcomes are covered.
structure.pdf
In every subject, the teaching methods leading to each 3. TQF3 and 5 in
ELO achievement and the ELO evaluation criteria are
http://tqf.phuket.psu.ac.th
clearly designed and indicated in TQF3 before the class
begins.
4. รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ภาค
การศึกษา 1/59 และ 2/59 (ดังเอกสาร
In addition, at the end of every semester, every subject แนบที่ CoEphuket 3 และ
that have been taught in that semester will be
CoEphuket 4)
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evaluated that the ELOs have been achieved or not by
both of the lecturers and the students. Students
evaluate their ELO achievement through the website:
http:// www.phuket.psu.ac.th/evaluation and lecturers
report the ELO achievement through TQF5 system at
http://tqf.phuket.psu.ac.th .
Moreover, a summery meeting about teaching and
studying is organized at the end of every semester to
verify that each course can achieve the expected
learning outcomes. If not, solutions are proposed to
improve the programme.
In addition, in semester 1_59, some of new lecturers
raised a problem on how to evaluate generic outcome,
which is subjective and difficult to evaluate. However,
some experienced lecturer had shared their experience
and solution on how to teach and evaluate subjective
generic outcome in the meeting.
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
The curriculum is logically structured, sequenced,
1 วาระการประชุมฝ่ายบริหาร วิชาการ
integrated and were approved by the High Education
กิจการนักศึกษา และการประกัน
Commission of Thailand.
หลักสูตร วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ที่
จังหวัดพังงา (ดังเอกสารแนบ
The curriculum is periodically improved and updated
CoEphuket 1.1.2)
every 5 years based on the standard of the High
Education Commission of Thailand.
Moreover, every academic year, the department
organizes a big meeting to have a minor update in
subjects and curriculum and any other details about
academic.
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AUN 4
Teaching and Learning Approach
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.).
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
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

2


คะแนน
3
4

5

6

7






ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
1. The educational philosophy is well
1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
articulated by the university.
http://www.eduservice.psu.ac.th/ima
2. The educational philosophy of our
ges/content/curriculum/pattana/256
programme is also indicated and
communicated to all stakeholders
0/philosophy_PSU.pdf และวิสัยทัศน์ :
3. Lecturers design their teaching and learning
http://www.psu.ac.th/th/vision
approach based on the educational
2. CoEphuket 3 : บันทึกการประชุมฝ่าย
philosophy of the university and indicate in
TQF3 at the beginning of every semester.
วิชาการเทอม 1/59
4. In the meeting, the program president had
3. ระบบ TQF Online at https://tqfalready presented the educational
philosophy of PSU and assigned that lecturers phuket.psu.ac.th
should present this philosophy at the
beginning of every subject in each semester.
Moreover, educational philosophy is usually
inserted during the classes in order to make
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student realize the roles of students.
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
Lecturers always design their teaching and learning
1. ระบบ TQF Online at https://tqfactivities aligned to the achievement of ELOs and
phuket.psu.ac.th
indicated into the TQF3 online system.
The improvements of teaching and learning
techniques are always done based on the comment
and evaluation in TQF5 and Evaluation Online
system.

2. ระบบประเมินการเรียนการสอน,
รายวิชา และ การประเมินผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของ นศ. ในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละเทอม
http://phuket.psu.ac.th/evaluation/

Students always participate on the design of activities
in the class. Moreover, students will be taught to be
able to search, learn and integrate knowledge by
themselves.
Our department support students to have better
quality learning by improving our library and Project
room to make students feel relaxed and can be able
to study in the cooperative learning environment.
The programme is flexible and enable learners to
make meaningful choices in terms of subject
content. In the 3rd and 4th years of study, students
are able to choose and design their major from our 4
branches: Informatics, Robotics, Computer
Networking and Computer System Design. In addition,
students also have chances to choose their elective
courses.
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
Teaching and learning activities have been designed in 1. TQF2 Page 9-10 and 35-36
many dimensions in order to enhance life-long
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learning of our students as following.
In class, students are taught to achieve both of

2. CoEphuket 5 เอกสารสรุปการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภายนอก เช่น การ

specific and generic outcomes, which will support the แข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPC ระดับ
students to have a long-life learning such as how to

ภาคใต้ ระดับประเทศ เอเชีย และระดับโลก

communicate with other people, how to be a

, การเข้าร่วมแข่งขันรายการ NSC

disciplined and responsible person.

(National Software Contest) ที่จัดโดย

The knowledge outcome, which teach the students to
be able to analyze problems and be able to solve

NECTEC หรือ certificate ต่างๆ จาก
กิจกรรมเหล่านี้

those problems by themselves. In addition, the

3. Additional English Online Studying

students are able to applied and integrate what they

: Tell Me More at

have learnt in their works.

http://tmm.psu.ac.th

The intellectual skill is one of our main ELO. This skill
makes students to think systematically and know how
to search and acquire knowledge by themselves.
Activities outside the classrooms also encourage
student to enhance life-long learning such as Projects,
Recreation activities (Internal sport day and Corporate
social responsibility and social aid activities in CoCurricular Activities subject) and Joining the wellknown competitions organized by outside parties (e.g.
ACM-ICPC and National Software Contest).
English is also important and has been encouraged by
the department and university. Students have to join
Tell Me More project, which is an online English Study
Programme at the website http://tmm.psu.ac.th . Our
university believes that English is a key to help
students on long-life learning in future. Therefore,
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students from academic year 59 must pass the
external english test such as Tell Me More and TOEIC
before their graduation.
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AUN 5
Student Assessment
Criterion 5
1. Assessment covers:
a. New student admission
b. Continuous assessment during the course of study
c. Final/exit test before graduation
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme
and its courses.
3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic,
formative, and summative purposes.
4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all
concerned.
5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the
programme.
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid,
reliable and fairly administered.
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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,
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regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and
communicated to students [4,5]
5.3 Methods including assessment
rubrics and marking schemes are
used to ensure validity, reliability
and fairness of student
assessment [6,7]
5.4 Feedback of student
assessment is timely and helps to
improve learning [3]
5.5 Students have ready access to
appeal procedure [8]
Overall opinion








ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
A variety of assessment methods have been used in 1. CoEphuket 6 : ประกาศรับ นศ.
order to evaluate the ELOs of the students such as… โครงการต่างๆ ที่ได้ทาในปีการศึกษา 2559
ซึ่งที่มีระบุเกี่ยวกับคุณสมบัติของ นร.
Midterm and Final tests are used to mainly evaluate
the ELO in terms of Knowledge or subject specific
2. CoEphuket 7 : แบบสอบถามความ
outcomes.
คิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต CoE Phuket
Group assignments are also used to measure the
student achievement in terms of team working,
communication skill and knowledge searching skills.
Moreover, every student has to work on his/her
individual project, which assure that the student is
ready to jump into the labor market.

3. CoEphuket 8 แบบสารวจข้อมูลบัณฑิต
และศิษย์เก่า เกี่ยวกับการได้งานทา และ
ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
4. ระบบ TQF Online at https://tqfphuket.psu.ac.th
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About morality and Ethics, we usually use in-class
observations to assess student attitude, behavior
and problem reaction.
Student assessment is also done in many periods,
starting from the beginning when students are
classified to join our programme. Educational
background and other information gotten from the
interview have been used to select potential
student to join our programme.
Students have also been evaluated during their
study in our programme in both of subject specific
and generic outcomes.
Project is usually used as an Exit Exam. Every
student has to work on his/her individual project
before the graduation. Project is a tool to encourage
students to show their potential, to use and to
apply their knowledge in order to solve any
problems and to finish their project.
Finally, after graduations, a set questionnaire will be
randomly sent to some enterprises and employers
that have our graduated students to work with. The
questionnaire helps us to collect feedbacks about
the students. This questionnaire is used as a student
assessment.
Furthermore, TQF 3 is a strong evident showing that
before starting every semester, every lecturer has to
design his/her teaching and evaluating method in
order to assure that every ELO that has been
mapped into his/her class will be taught and
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evaluated.
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and communicated to students
The student assessments including timelines,
1. ระบบ TQF Online at https://tqfmethods, regulations, weight distribution and grading phuket.psu.ac.th
are clearly indicated in TQF3 and also at the course 2. ระบบ LMS
syllabus, which is clearly introduced to the students http://lms.phuket.psu.ac.th/
at the first hour of every semester. Course syllabus
is also uploaded into LMS (Learning Management
System)
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment
In lecturing courses, grading system has been
1. TQF2 Page 63 ระเบียบ
announced by the faculty and is used for grading
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
students in the program.
การศึกษาขั้นปริญญาตรี หัวข้อ11 การ
หลักสูตรกาหนดให้ทุกรายวิชามีการออกข้อสอบไปในทิศทาง
วัดและการประเมินผล at
เดียวกันคือ เป็นคาถามพื้นฐาน 60% และข้อสอบประยุกต์
http://www.coe.phuket.psu.ac.th/20
40% และกาหนดเกณฑ์การให้เกรดดังนี้
13/doc/CoE_Bac_Course2553_2.pdf
50 > คะแนนสอบ ได้เกรด E
50 < = คะแนนสอบ < 55 ได้เกรด D
2. CoEphuket 3 : วาระการประชุมฝ่าย
55 < = คะแนนสอบ < 60 ได้เกรด D+
วิชาการที่พูดถึงการเตรียมความพร้อม
60 < = คะแนนสอบ < 65 ได้เกรด C
ในการเรียนการสอนเทอม 2/59 เช่น
65 < = คะแนนสอบ < 70 ได้เกรด C+
เรื่องเกณฑ์วัดผล การให้ assigment
70 < = คะแนนสอบ < 75 ได้เกรด B
แก่ นศ. รวมถึงการให้คะแนนรายวิชา
75 < = คะแนนสอบ < 80 ได้เกรด B+
โครงงานและวิชาปฎิบัติการ
80 < = คะแนนสอบ ได้เกรด A
ข้อสอบที่ใช้สอบในแต่ละรายวิชา จะได้รับการประเมินจาก
อาจารย์ท่านอื่นที่อยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมเรื่องความยากง่ายของข้อสอบ
และจานวนข้อสอบเทียบกับเวลาที่ใช้สอบ เพื่อให้ข้อสอบทุก
วิชามีความน่าเชื่อถือ มีความยากง่าย และมีมาตรฐานที่
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ใกล้เคียงกัน
For courses that are laboratory, work training and
projects, the rubrics and marking schemes are
usually discussed and generated among lecturers
during the meeting organized at the beginning and
after each semester. However, an effective and
fairness rubric should be developed.
วิชาโครงงานใช้การให้คะแนนจากกรรมการสอบ 4 ท่าน
นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของ นศ. ร่วมกัน ทาให้
อาจารย์ได้มีโอกาสเดินชมผลงานของ นศ. ที่อยู่ในที่ปรึกษา
ของตนเอง และของอาจารย์ที่ปรึกษาท่านอื่น ทาให้การให้
คะแนนในวาระการประชุมเกรดมีความเป็นธรรมมากขึ้น ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้าในการให้คะแนน เช่น อาจารย์บางท่าน
ให้คะแนนง่าย หรือบางท่านให้คะแนนยาก เป็นต้น
นอกจากนี้ก่อนส่งผลคะแนนเข้าระบบเพื่อตัดเกรด จะมีการ
ประชุมในภาควิชาฯ เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านเห็นคะแนนที่
ตัวเองให้ และที่อาจารย์ท่านอื่นให้ เพื่อช่วยกันสังเกตว่ามี
ความเหลื่อมล้าในการให้คะแนนหรือไม่ หากการให้คะแนน
จากกรรมการมีความต่างกันมาก อาจารย์แต่ละท่านจะช่วยกัน
ถกพร้อมทั้งหาข้อสรุปคะแนนที่ถูกต้องและเป็นธรรมให้แก่
นักศึกษาแต่ละคน
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
Feedback from student assessment in Online
1. ระบบ TQF Online at
evaluation system is usually taken into account.
https://tqf-phuket.psu.ac.th
Comments lead to the improvement of the teaching
2. รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ
technique in that subject.
ภาคการศึกษา 1/59 และ 2/59
All of these details can be found in TQF5, which is
(ดังเอกสารแนบที่ CoEphuket 3
timely done at the end of each semester.
และ CoEphuket 4)
Moreover, at the end of every semester, every
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lecturer has to join the meeting concerning with
academic issues, students assessment, grading and
every problem that happen during that semester.
Contribution, improvement and any updates in
program, course and teaching technique are usually
happen.
5.5 Students have ready access to appeal procedure
นักศึกษามีความสะดวกในการเข้าประเมินได้ผ่านทางระบบ
1. ระบบประเมินการเรียนการสอน ,
เว็บไซต์โดยตรง และมีการแจ้งเตือนผ่านเฟสบุคของภาควิชาฯ รายวิชา และ การประเมินผลสัมฤทธิ์การ
เพื่อแจ้งข่าวให้ นศ. เข้าประเมินตามช่วงเวลาที่กาหนด
เรียนรู้ของ นศ. ในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละเทอม
http://phuket.psu.ac.th/evaluation/
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AUN 6
Academic Staff Quality
Criterion 6
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans)
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 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,
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monitored and benchmarked for improvement.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
6.1 Academic staff planning (considering
succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to
fulfil the needs for education, research and
service [1]
6.2 Staff-to-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 fulfil them [8]
6.6 Performance management including
rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and
service [9]
6.7 The types and quantity of research
activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
[10]
Overall opinion
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination,
and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service
มีการวางแผนและดาเนินการตามระเบียบการ

1 ระเบียบการบริหารงานบุคคลสาหรับการจ้างงาน

บริหารงานบุคคลสาหรับการจ้างงาน และการต่อ

และการต่อสัญญา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

สัญญาสาหรับทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ มีแผน

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

ความก้าวหน้าทางสายงานด้านตาแหน่งวิชาการ มี

menu

การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมิน (TOR)
เพื่อเติมเต็ม ความจาเป็นด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และ การบริการวิชาการ

2 CoEphuket 1 : รายงานการประชุมจากการสัมนา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่าง
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านกระทิงรีสอร์ท
จังหวัดพังงา ที่มีการพูดถึงแผนอัตรากาลัง
(Manpower Plan) และหลักเกณฑ์ / วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
(http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_31
7.pdf)
- ระบบ TOR (https://tor.psu.ac.th/)
- ระบบ competency สาหรับการประเมินผล
ปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ
(https://competency.psu.ac.th/competency/lo
gin.aspx)

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

- การแบ่งโหลดการสอน แสดงในรายงานการประชุมดัง

ของผู้สอน และมีระบบการประเมินเพื่อพัฒนา

เอกสารแนบ CoEphuket 2 และ 3

คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ

- ระบบ HRMIS (https://hrmis.psu.ac.th/)
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บริการวิชาการ
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion
are determined and communicated
มีประกาศเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ซึ่งให้

1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ความสาคัญด้านจริยธรรมวิชาชีพ และ

ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

ความสามารถทางวิชาการ สาหรับการจ้างงาน

(ดังเอกสารแนบที่ CoEphuket 6.1.3)

รวมถึงความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์

2. เอกสารประกาศรับสมัครอาจารย์ที่แขวนบนเว็บไซต์
ของคณะ (http://www.eng.psu.ac.th)

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
มีการกาหนดและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 1. ระบบ Competency
สายวิชาการผ่านระบบ compentency และให้

(https://competency.psu.ac.th/competency/lo

บุคลากรรับทราบ

gin.aspx)

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

1. CoEphuket 9 : เอกสารอนุมัติเดินทางไปอบรมของ

วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีนโยบายที่

อาจารย์ และบุคลากร

จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรเดินทางไปอบรมตาม
ความต้องการของแต่ละคน

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้เงินรางวัลตอบ 1. CoEphuket 5 เอกสารสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม
แทนการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร กล่าวยกย่องให้

และผลการแข่งขันต่างๆ

เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจในที่ประชุมภาคฯ และ
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เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนั้นซ้า

2. เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชา ฯ

ผ่านทางเว็บไซต์ภาควิชา

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

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

1. เว็บไซต์เผยแพร่กิจกรรมวิจัยและรายการผลงาน

ผลงานตีพิมพ์ต่างๆ และปริมาณของกิจกรรมด้าน

ตีพิมพ์ต่างๆ ของทีมวิจัย

การวิจัยของทีมวิจัยผ่านทางเว็บไซต์

(http://infar.coe.phuket.psu.ac.th/index.php/78
-article/73-publications)

Full-Time Equivalent (FTE)
Category
Professors
Associate/
Assistant
Professors
Full-time
Lecturers
Part-time
Lecturers
Visiting
Professors/
Lecturers
Total

Total
Headcounts
2

FTEs
2

Percentage of
PhDs
100

9

9

33.33

2

3

1.1

33.33

1

0

1

1

0

12

3

15

13.1

40

M

F

2

-

8

1

1
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Staff-to-student Ratio
Academic Year Total FTEs of Academic
staff
12
2016

Total FTEs of
students
491

Staff-to-student
Ratio
40.91

2015

11

499

39.33

2014

9

551

55.22

2013

11

499

43.90

2012

8

472

53.00

Research Activities
Types of Publication
Academic

ln-house/

Year

Institutiona

No. of
Publications

National

Regional

International Total

Per
Academic

l

Staff

2016

-

-

-

15

15

1.25

2015

-

2

-

7

9

0.75

2014

-

1

-

5

6

0.66

2013

-

-

-

5

5

0.45

2012

-

-

-

1

1

0.13
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AUN 7
Support Staff Quality
Criterion 7
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and
service.
2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences.
3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the
stakeholders' needs.
4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
5. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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]
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7.4 Training and developmental needs of
support staff are identified and activities
are implemented to fulfil them [4]
7.5 Performance management including
rewards and recognition is implemented
to motivate and support education,
research and service [5]
Overall opinion







ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
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
วางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร

1. CoEphuket 2 : วาระการประชุมฝ่าย

บุคคลสายสนับสนุน ตามความต้องการจาเป็น โดยคานึงถึง

วิชาการก่อนเริ่มปีการศึกษา 2560 และ

ทรัพยากรห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาควิชาฯ ประจาปี

และ ด้านการจัดบริการแก่ นักศึกษา ในหัวข้อการเรียนการสอน

2560

การวิจัย และการบริการวิชาการ

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

1. ระเบียบเรื่องการประกาศรับสมัครงาน

จ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร สายสนับสนุน

ประจาคณะฯ บนเวป

และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

www.eng.psu.ac.th

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
มีการจัดการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน

1. ระบบภาระงาน TOR
(https://tor.psu.ac.th)
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7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
กระตุ้นความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนในการอบรมและ 1. CoEphuket 9 : เอกสารอนุมัติเดินทาง
พัฒนา และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น

ไปอบรมของอาจารย์ และบุคลากร

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

1. ประกาศคณะฯ การประกวดผลงาน

ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการ

และนวัตกรรมในการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อมูล บนเวปไซต์ www.eng.psu.ac.th

Number of Support staff
Highest Educational Attainment
Support Staff
Library Personnel
Laboratory Personnel
IT Personnel
Administrative
Personnel
Student Services
Personnel
(enumerate the
services)
Total

High
School

Bachelor's

Master's

0.2
2.5
1
3.8

-

Doctoral

Total
0.2
2.5
1
3.8

0.5

0.5

8

8
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AUN 8
Student Quality and Support
Criterion 8
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly
defined, communicated, published, and up-to-date.
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated.
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload, student progress, academic performance and workload are
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions
are made where necessary.
4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability.
5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student
learning, the institution should provide a physical, social and psychological
environment that is conducive for education and research as well as personal wellbeing.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
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,
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คะแนน
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and workload [3]
8.4 Academic advice, co-curricular
activities, student competition,
and other student support
services are available to improve
learning and employability [4]
8.5 The physical, social and
psychological environment is
conducive for education and
research as well as personal wellbeing [5]
Overall opinion







ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published,
and up-to-date
Student intake policy and admission criteria are
1. http://www.entrance.psu.ac.th
clearly defined and announced by mail and on the 2. http://
website. These admission criteria were approved by http://www.coe.phuket.psu.ac.th
the university committee (the registration office:
3. เพจงานรับเพื่อใช้สื่อสารกับ นร. ที่
admission). The announcements are usually posted ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตร
on the university website
นี้https://www.facebook.com/CoE.Ad
(http://www.entrance.psu.ac.th), the department
mission
website (http:// http://www.coe.phuket.psu.ac.th)
and the admission FaceBook of our department
(https://www.facebook.com/CoE.Admission).
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
Methods and criteria for selecting students are
1. CoEphuket 1 : รายงานการประชุมจาก
usually determined and evaluated before and after การสัมนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
each student admission. Moreover, at the end of
วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-26
academic years, there is an important meeting
พฤษภาคม 2560 ณ บ้านกระทิงรีสอร์ท
about student admission, which mainly concern
จังหวัดพังงา
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about what we have done on the last academic
2. CoEphuket 3 : บันทึกการประชุมฝ่าย
year and what we will do about methods and
วิชาการเทอม 1/59
criteria for selecting students for the next academic 3. CoEphuket 4 : บันทึกการประชุมฝ่าย
year.
วิชาการเทอม 2/59
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload
Student progress and academic performance can be
1. http://sis.phuket.psu.ac.th
monitored by Student Information System (SIS).
2. http://lms.phuket.psu.acth
For projects, students have to send their progress
into the online system called
The workload of each subject can be monitored by
Learning Management System (LMS)
สิ่งที่หลักสูตรต้องการปรับปรุง
จัดตั้ง LMS เพื่อมอบหมายการบ้านของแต่ละชั้นปี เพื่อให้การ
ให้ assigment ของแต่ละรายวิชากระจายตามช่วงเวลาต่างๆ
ของภาคการศึกษา ไม่จุกตัวช่วงก่อนสอบกลางภาค และ
ปลายภาค
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support
services are available to improve learning and employability
For academic advice, every student has his own
1. Student Information System
teacher adviser, who is willing to give advice to their
through
students whether the topics are about studying or
http://sis.phuket.psu.ac.th
the student life. The information about students
2. TQF 3 of 242-001 กิจกรรมเสริม
and academic results have been uploaded into
หลักสูตร 1Co-Curricular
Student Information System at
Activities
http://sis.phuket.psu.ac.th.
Co-curricular activities are mainly found in 242-001
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1Co-Curricular Activities, which
opens a chance for student to create a project
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integrating what the students have studies to some
corporate social responsibility activities.
The programme has its own library, reading room, 2
software and 1 hardware laboratories, and project
rooms, which are sufficiently serve the requirement
of students. Every room mentioned above, except
library, is opened 7 days 24 hours. The fingerprint is
used for access authentication.
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
Students can enjoy their life in the university and
1. CoEphuket 10 : โฟลเดอร์รวม
have their well-being by using every sport
ภาพถ่ายบรรยากาศมหาวิทยาลัย
equipment and arena belonged to the university for
สนามกีฬา ห้องสมุดภาควิชาฯ ห้อง
their creation activities.
แลป HW/SW และ ห้องโปรเจค
Moreover, the programme has created a studying
environment for students such as library, reading
room, 2 software and 1 hardware laboratories, and
project rooms. Students can use these rooms,
except library, 7 days 24 hours.
In addition, the programmes has organized and
supported many activities beyond the academic
purposes such as the internal sport day, activities in
children day, commencement day and social-aid
activities that created by students.
University also provides sports complex consists of
swimming pool, tennis court, volleyball and football
stadium to students.
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Intake of First-Year Students
Academic Year

Applicants
No. Offered
120

2559

No. Applied
93

No. Admitted/Enrolled
93

2558

125

120

114

2557

148

120

147

2556

132

120

132
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AUN 9
Facilities and Infrastructure
Criterion 9
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and
information technology are sufficient.
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed.
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the
study programme.
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication
technology.
5. Information technology systems are setup 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
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]
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9.4 The IT facilities including elearning infrastructure are adequate
and updated to support education
and research [1,5,6]
9.5 The standards for environment,
health and safety; and access for
people with special needs are
defined and implemented [7]
Overall opinion







ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9
ผลการดาเนินงาน
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
ห้องบรรยาย และห้องเรียน ทุกหลักสูตรในวิทยาเขตใช้พื้นที่
1 CoEphuket 1 : ในการประชุมภาควิชาฯ
ส่วนกลางของวิทยาเขต ซึ่งมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการ เจ้าหน้าที่ทาการรวบ รายการอุปกรณ์
เรียนการสอนครบครัน เช่น โปรเจคเตอร์ visualizer
Hardware และรายชื่อ Software ที่ต้องใช้
ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียง เครื่องปรับอากาศ และ
สาหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา
กระดาน
2560 เพื่อจัดซื้อและติดตั้งให้เรียบร้อย
พร้อมสาหรับการเรียนการสอนสาหรับปี
ห้องเรียนขนาดใหญ่ก็เป็นห้องแบบ slope ทาให้นักศึกษา
การศึกษา 2560
สามารถมองเห็นหน้าชั้นเรียนได้ชัดเจน โต๊ะเรียนห้องบรรยาย
ยังมีปลั๊กไฟฟ้าให้ นศ. พ่วงต่อคอมพิวเตอร์ในการฟังบรรยายได้ 2
อีกด้วย
https://x.coe.phuket.psu.ac.th/store/
พื้นที่ห้องเรียน มีสัญญาณไวไฟ ครอบคลุม ทาให้ นศ. สามารถ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างสะดวก
ห้องที่หลักสูตรเป็นผู้ดูแลในการให้บริการแก่ นศ. ของหลักสูตร
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ห้องโครงงาน
ห้องสมุดภาควิชาฯ และห้องวิจัยต่างๆ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนี้มี
สัญญาณไวไฟและอินเตอร์เน็ตที่หลักสูตรเป็นคนติดตั้งและดูแล
เองครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสาหรับการ
สืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ให้แก่ นศ.
118

ห้องปฏิบัติการ และห้องโครงงาน นศ. สามารถเข้าใช้งานได้
ตลอดเวลา ไม่มีวันหยุดราชการ เว้นแต่กรณีที่ห้องปฏิบัติการใช้
ในการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั้งฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์
ได้รับการดูแล ตรวจสอบ และอัพเดทอย่างสม่าเสมอ โดย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหลักสูตร ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
สาหรับซอฟแวร์ต่างๆ ที่ นศ. จะต้องใช้ในวิชาปฏิบัติการนั้น
ทางหลักสูตรมีการวางแผนระบบงานอย่างเป็นระบบในทุกๆ
ภาคการศึกษา คือ ก่อนเปิดเทอม 1-2 เดือน อาจารย์ผู้สอน
จะต้องแจ้งกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ว่าจะใช้งานโปรแกรม
อะไรบ้าง และนักวิชาการฯ จะทาการลงโปรแกรมให้เรียบร้อย
พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานก่อนเปิดภาคการศึกษาเสมอ ทั้งนี้
เพื่อให้การลงแลปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในรายวิชาโครงงาน นศ. สามารถยืม และสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
สาหรับทาโครงงานได้จากระบบยืมอุปกรณ์ของทางหลักสูตร
ในส่วนของห้องสมุดนั้น จะมีด้วยกัน 2 ห้องคือ ห้องสมุดกลาง
ของวิทยาเขต และห้องสมุดของหลักสูตรเอง ห้องสมุดทั้งสอง มี
ระบบการค้นหาผ่านอิเลคทรอนิกส์ และมีกระบวนการการ
สั่งซื้อหนังสือใหม่ๆ เข้าห้องสมุดอยู่เสมอ เปิดบริการให้ นศ. เข้า
ไปสืบค้น และอ่านหนังสือได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้
ห้องสมุดทั้ง 2 ยังจัดสรรพื้นที่สาหรับอ่านหนังสือให้ นศ. ได้เข้า
ไปทาการบ้าน หรืออ่านหนังสืออีกด้วย
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
ห้องสมุดกลางของวิทยาเขต และห้องสมุดของหลักสูตร มีระบบ
การค้นหาผ่านอิเลคทรอนิกส์ และมีกระบวนการการสั่งซื้อ
1. CoEphuket 10 : รายการสั่งซื้อ
หนังสือใหม่ๆ เข้าห้องสมุดที่เป็นระบบ
หนังสือเข้าห้องสมุดภาคฯ และสั่ง
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เพื่อเข้าห้องสมุดกลาง
โดยผู้ดูแลห้องสมุดกลางของวิทยาเขต จะทาการส่งแบบฟอร์ม
มายังภาควิชาฯ เพื่อให้หลักสูตรแจ้งว่า ต้องการให้ห้องสมุด
กลางสั่งซื้อหนังสือใดเพิ่มเติมบ้าง ในแต่ละปีงบประมาณ
ส่วนห้องสมุดของทางหลักสูตรนั้น ก็จะมีอาจารย์เป็นผู้สั่งซื้อ
หนังสือใหม่ๆ เข้าห้องสมุดอยู่เสมอ

2. ลิงค์สืบค้นงานวิจัยต่างๆ ที่มหา
ลัยซื้อ license ไว้ เช่น
http://www.ieee.org/index.ht
ml

นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์
ให้บริการ เช่น IEEE Xplore ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เป็นผู้ซื้อ
ใบอนุญาตนั้นมา (IEEE online)

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั้งฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์
1. ใบรายงานกิจกรรมที่ทาของ
ได้รับการดูแล ตรวจสอบ และอัพเดทอย่างสม่าเสมอ โดย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหลักสูตร ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์
การอัพเดทโปรแกรมในห้องแลป
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(ดังแสดงในเอกสารแนบ
CoEphuket 9.1.1)
สาหรับซอฟแวร์ต่างๆ ที่ นศ. จะต้องใช้ในวิชาปฏิบัติการนั้น
ทางหลักสูตรมีการวางแผนระบบงานอย่างเป็นระบบในทุกๆ
ภาคการศึกษา คือ ก่อนเปิดเทอม 1-2 เดือน อาจารย์ผู้สอน
จะต้องแจ้งกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ว่าจะใช้งานโปรแกรม
อะไรบ้าง และนักวิชาการฯ จะทาการลงโปรแกรมให้เรียบร้อย
พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานก่อนเปิดภาคการศึกษาเสมอ ทั้งนี้
เพื่อให้การลงแลปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support
education and research
หลักสูตรมีการติดตั้ง internet fiber วงรเช่าจานวน 2 ISP
1. CoEphuket 12 : รายการเช่า
ประกอบด้วย UIH ความเร็ว 30/5 และ CAT 30/5 เพื่อเพิ่ม
สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเอกสาร
ประสิทธิภาพในการใช้งาน internet ให้สามารถรองรับการใช้
บางส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง
งานนักศึกษาประมาณ 800-1000 คน ซึ่งเพียงพอสาหรับ
อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
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รองรับการใช้งานของนักศึกษา บุคลากร และงานกิจกรรมต่างๆ
ของภาควิชา เช่น การแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับเอเชีย
The 2015 ACM-ICPC Asia Phuket Regional Contest ที่
ผ่านมาเป็นต้น

ของหลักสูตร

ปัจจุบันทางหลักสูตรได้ให้บริการ WIFI ครอบคลุมพื้นที่ทุกส่วน
ของภาควิชาฯ และมีการปรับปรุงระบบ WIFi เพิ่มเติมเพื่อ
สนับสนุนการทางาน IEEE 802.11ac
อุปกรณ์เครือข่ายภายในของภาควิชาฯ ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
ระดับสากล โดยอุปกรณ์เครือข่ายภายในใช้ผลิตภัณฑ์จาก
Cisco ทั้งหมด
ภาควิชาฯ ยังมีระบบสารองไฟฟ้าอุปกรณ์เครือข่ายและแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ต้องให้บริการตลอด 24 ชม. โดยสามารถสารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8 ชม สาหรับเครื่องให้บริการแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ กรณีเกินไฟฟ้าดับ
มีระบบการเรียนการสอนอยู่บน http://lms.psu.ac.th ทาให้
นศ. สามารถดาวโหลด slide การสอน และ assignment
รวมทั้งส่งการบ้านผ่านระบบ LMS ได้
บุคลากรฝ่ายวิชาการของหลักสุตรฯ จะได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
ใหม่ทุก 5 ปี เพื่อประสิทธิภาพในการทางานและการวิจัย
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special
needs are defined and implemented
พื้นที่ทั้งหมดของหลักสูตร เช่น ห้องทางาน ห้องสมุด ห้อง
1. CoEphuket 10 : ภาพถ่ายถังดับเพลิง
สันทนาการ ห้องปฏิบัติการ มีแม่บ้านดูแลเรื่องความสะอาดอยู่ ตามจุดต่างๆ ห้องพยาบาล ทางลาดสาหรับ
เสมอ
คนพิการ และลิฟต์
เรื่องการป้องกันอัคคีภัย มีการติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดต่างๆ
ตามมาตรฐานความปลอดภัย
ในส่วนของห้องพยาบาลนั้น หลักสูตรใช้ร่วมกับของวิทยาเขต
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ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 ของสานักงานและห้องเรียน (อาคาร 6)
โดยมีพยาบาลประจา เพื่อคอยช่วยเหลือ นศ. และพนักงาน
กรณีเจ็บป่วยเบื้องต้น และจ่ายยาพื้นฐาน
ในส่วนของผู้คนพิการนั้น ผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถใช้งานพื้นที่
ต่างๆ ได้ เพราะมีทางลาดและลิฟต์อานวยความสะดวก
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AUN 10
Quality Enhancement
Criterion 10
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students,
alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations.
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically
reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and
effectiveness.
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected
learning outcomes.
4. Research output is used to enhance teaching and learning.
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subject to evaluation and enhancement.
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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]

1
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3


คะแนน
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6

7
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10.4 Research output is used to
enhance teaching and learning [4]
10.5 Quality of support services and
facilities (at the library, laboratory, IT
facility and student services) is
subjected to evaluation and
enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback
mechanisms are systematic and
subjected to evaluation and
enhancement [6]
Overall opinion








ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development
หลักสูตรมีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆ กลุ่ม TQF5 in
แล้วนามาเข้าที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรอยู่เป็น
http://tqf.phuket.psu.ac.th
ประจา โดยมีการสารวจความเห็นด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
เอกสารแนบต่างๆ ดังรายการดังนี้
1 สารวจความเห็นของอาจารย์ผู้สอนในทุกๆ ภาคการศึกษา ในที่ CoEphuket 7 แบบสอบถามความ
ประชุมวิชาการ ซึ่งจัดเป็นก่อนส่งเกรดในแต่ละเทอม และจากการ คิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต CoE Phuket
รายงานผลการสอนที่จัดทาใน TQF 5 ผ่านระบบ TQF online
CoEphuket 8 แบบสารวจข้อมูล
2. สารวจความเห็นบัณฑิต เกี่ยวกับหลักสูตร และการได้งานทา
บัณฑิตและศิษย์เก่า เกี่ยวกับการได้งาน
ในช่วงพิธีรับปริญญาที่จัดในเดือน กันยายน ของทุกปี
ทา และความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
3. ส่งแบบสารวจความเห็นผู้ใช้บัณฑิต ทั้งจากโครงการฝึกงานของ CoEphuket 3 บันทึกการประชุมฝ่าย
นศ. ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน และการสุ่มแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ วิชาการเทอม 1/59
บัณฑิต ซึ่งได้รายชื่อบริษัทจากการทาแบบสารวจในข้อที่ 2
CoEphuket 4 บันทึกการประชุมฝ่าย
4. รับฟังความเห็นจาก นศ. ปัจจุบัน ผ่านระบบประเมินการสอน ที่ วิชาการเทอม 2/59
นศ. ต้องทาการประเมินในทุกๆ ภาคการศึกษา ซึ่งจะได้รับข้อมูลทั้ง
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เกี่ยวกับความเห็นหลักสูตร และผลสัมฤทธิการเรียนรู้ของ นศ.

ระบบประเมินการเรียนการสอน,
รายวิชา และ การประเมินผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของ นศ. ในรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละเทอม
http://phuket.psu.ac.th/evaluatio
n/
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
การประเมินหลักสูตร และการปรับปรุง จะมีการกระทาอย่าง
CoEphuket 3 บันทึกการประชุมฝ่าย
สม่าเสมอ โดยฝ่ายวิชาการ ผ่านการประชุมฝ่ายวิชาการซึ่งจัด 4
วิชาการเทอม 1/59
ครั้งหลักๆ ในแต่ละปีการศึกษา ได้แก่
1. การประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิด CoEphuket 4 บันทึกการประชุมฝ่าย
ปีการศึกษา
วิชาการเทอม 2/59
2. การประชุมฝ่ายวิชาการก่อนส่งเกรด เพื่อรับฟังปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการปรับปรุง
CoEphuket 2 วาระการประชุมฝ่าย
หลักสูตรหลังปิดภาคการศึกษา 1
วิชาการก่อนเริ่มปีการศึกษา 2560 และ
3. การประชุมฝ่ายวิชาการก่อนส่งเกรด เพื่อรับฟังปัญหา
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาควิชาฯ
ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการปรับปรุง
ประจาปี 2560
หลักสูตรหลังปิดภาคการศึกษา 2 และ
4. การประชุมสรุปผลการดาเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับฝ่าย
CoEphuket 1 รายงานการประชุมจาก
วิชาการ ซึ่งจัดขึ้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
การสัมนาภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่าง
นอกจากนี้ หากมีหัวข้อพิเศษเร่งด่วน เกี่ยวกับหลักสูตร ก็จะถูก
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ บ้าน
แทรกในการประชุมภาควิชาฯ ซึ่งจัดขึ้นเกือบทุกเดือน
กระทิงรีสอร์ท จังหวัดพังงา
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed
and evaluated to ensure their relevance and alignment
การปรับปรุงการเรียนการสอน ได้รับการกระทาอย่างสม่าเสมอใน CoEphuket 3 บันทึกการประชุมฝ่าย
ทุกๆ เทอม ผ่านกระบวนการประเมินการสอน และ ประเมิน
วิชาการเทอม 1/59
รายวิชาจาก นศ. จากนั้น อาจารย์ก็จะนาผลการประเมิน และ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาเขียนไว้ใน มคอ.5 และเสนอแนวทางการ CoEphuket 4 บันทึกการประชุมฝ่าย
ปรับปรุงการเรียนการสอนเอาไว้ปรับใช้ในเทอมต่อๆ ไป
วิชาการเทอม 2/59
ในส่วนของระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ นศ. นั้น ก็กระทาผ่าน
125

ระบบประเมินเช่นเดียวกัน ในทุกเทอม นศ. จะต้องประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของตนเองเมื่อเรียนจบในรายวิชานั้นๆ ว่าเป็นไปตามที่
ELO ของรายวิชากาหนดหรือไม่? จากนั้นอาจารย์ก็จะนาผล
ประเมินดังกล่าวมารายงานและวิเคราะห์ร่วมกันในวันประชุมเกรด
ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ เทอม เพื่อหาทวนสอบผลการประเมิน และปรับปรุง
วิธีการประเมินให้ดีขึ้น มีความเที่ยงตรง มีความหลากหลาย และมี
ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
ไม่มี

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student
services) is subjected to evaluation and enhancement
การบริการที่สนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และการทาวิจัย ของ นศ. 1. CoEphuket 13 : เอกสารจัดซื้อ
ได้รับการประเมินและปรับปรุงอยู่เสมอ โดยทุกๆ ครั้งในการประชุม อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเข้าห้องแลป ห้อง
ภาควิชาฯ จะมีการรายงานหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
วิจัย สาหรับรายวิชาโครงงาน และ
อุปกรณ์ IT ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ
1. การใช้งาน การเตรียมความพร้อม และปัญหาต่างๆ ใน
สารสนเทศและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
การใช้งานห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงให้มี นอกจากนี้ยังมีรายการสั่งซื้อแลปทอป
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
คอมพิวเตอร์ เครื่อปรับอากาศ เพื่อ
2. การให้บริการห้องสมุด แจ้งปัญหาต่างๆ และสอบถาม
สนับสนุนการทางานของ อาจารย์
รายการหนังสือที่อาจารย์ต้องการสั่งเข้าห้องสมุดเพิ่ม
บุคลากร และ นศ. ของหลักสูตร
3. ข้อมูลการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของภาควิชาฯ และมี
การปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทางาน ปัญหา และแนวทาง
ปรับปรุงต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการ นศ. ในด้านวิชาการ
และกิจการนักศึกษา เช่นการลงทะเบียน ระบบประเมินผล
การเรียน การรายงานและวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของนักศึกษา เป็นต้น
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
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หลักสูตรมีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆ กลุ่ม
แล้วนามาเข้าที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรอยู่เป็น
ประจา โดยมีการสารวจความเห็นด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

เอกสารแนบต่างๆ ดังรายการดังนี้
TQF5 in
http://tqf.phuket.psu.ac.th

1 สารวจความเห็นของอาจารย์ผู้สอนในทุกๆ ภาคการศึกษา ในที่
ประชุมวิชาการ ซึ่งจัดเป็นก่อนส่งเกรดในแต่ละเทอม และจากการ
รายงานผลการสอนที่จัดทาใน TQF 5 ผ่านระบบ TQF online

CoEphuket 7 แบบสอบถามความ
คิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต CoE Phuket

2. สารวจความเห็นบัณฑิต เกี่ยวกับหลักสูตร และการได้งานทา
ในช่วงพิธีรับปริญญาที่จัดในเดือน กันยายน ของทุกปี

CoEphuket 8 แบบสารวจข้อมูล
บัณฑิตและศิษย์เก่า เกี่ยวกับการได้งาน
ทา และความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร

3. ส่งแบบสารวจความเห็นผู้ใช้บัณฑิต ทั้งจากโครงการฝึกงานของ CoEphuket 3 บันทึกการประชุมฝ่าย
นศ. ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน และการสุ่มแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ วิชาการเทอม 1/59
บัณฑิต ซึ่งได้รายชื่อบริษัทจากการทาแบบสารวจในข้อที่ 2
CoEphuket 4 บันทึกการประชุมฝ่าย
4. รับฟังความเห็นจาก นศ. ปัจจุบัน ผ่านระบบประเมินการสอน ที่ วิชาการเทอม 2/59
นศ. ต้องทาการประเมินในทุกๆ ภาคการศึกษา ซึ่งจะได้รับข้อมูลทั้ง
เกี่ยวกับความเห็นหลักสูตร และผลสัมฤทธิการเรียนรู้ของ นศ.
ระบบประเมินการเรียนการสอน,
รายวิชา และ การประเมินผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของ นศ. ในรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละเทอม
http://phuket.psu.ac.th/evaluatio
n/
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AUN 11
Output
Criterion 11
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of
the stakeholders.
2. Research activities carried out by students are established, monitored and
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders.
3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established,
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the
programme and its graduates.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
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

2


3

คะแนน
4

5

6

7
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improvement [3]
Overall opinion



ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11
ผลการดาเนินงาน

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

รายการหลักฐาน
1. CoEphuket 1 : รายงานการ
จานวนและอัตราการสอบผ่าน
ประชุมจากการสัมนาภาควิชา
และการตกออกของ นศ. รวมทั้ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขต
จานวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-26
พฤษภาคม 2560 ณ บ้านกระทิงรี
จะได้รับการเก็บข้อมูลเพื่อ
พิจารณาอยู่เสมอ ในการประชุม สอร์ท จังหวัดพังงา
ฝ่ายวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจา
หลังปิดภาคการศึกษาและส่งเกรด
ในส่วนของคู่เปรียบเทียบนั้น
หลักสูตรจะใช้ตัวเลขต่างๆ เทียบ
กับหลักสูตรอื่นๆ ในวิทยาเขต แต่

2. CoEphuket 3 : บันทึกการ
ประชุมฝ่ายวิชาการเทอม 1/59
3. CoEphuket 4 : บันทึกการ
ประชุมฝ่ายวิชาการเทอม 2/59

ยังไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบในเชิง
ลึก
11.2 The average time to
ระยะเวลาเฉลี่ย ที่ นศ. ใช้ในการ
graduate is established,
monitored and benchmarked เรียนจบหลักสูตร ได้รับการเก็บ
ข้อมูลเพื่อพิจารณาอยู่อย่าง
for improvement
สม่าเสมอ โดยจะรายงานในการ
ประชุมฝ่ายวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ประจาหลังปิดภาคการศึกษาและ
ส่งเกรด
ในส่วนของคู่เปรียบเทียบนั้น
หลักสูตรจะใช้ตัวเลขต่างๆ เทียบ
กับหลักสูตรอื่นๆ ในวิทยาเขต เพื่อ

1. CoEphuket 1 : รายงานการ
ประชุมจากการสัมนาภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-26
พฤษภาคม 2560 ณ บ้านกระทิงรี
สอร์ท จังหวัดพังงา
2. CoEphuket 3 : บันทึกการ
ประชุมฝ่ายวิชาการเทอม 1/59
3. CoEphuket 4 : บันทึกการ
ประชุมฝ่ายวิชาการเทอม 2/59
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พิจารณาในภาพรวม แต่ยังไม่ได้ทา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบในเชิงลึก
11.3 Employability of
หลักสูตรมีการเก็บข้อมูล
graduates is established,
monitored and benchmarked เปอร์เซ็นต์การได้งานทาของ นศ.
และความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับหลัด
for improvement
สูตรเป็นประจาในช่วงงานรับ

1. CoEphuket 8 : แบบสารวจ
ความเห็นและความต้องการของ
บัณฑิต และศิษย์เก่า เกี่ยวกับ
หลักสูตร

ปริญญา เพื่อนาตัวเลขดังกล่าวไป
วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ใช้ในการเรียนจบหลักสูตร ได้รับ
การเก็บข้อมูลเพื่อพิจารณาอยู่
อย่างสม่าเสมอ โดยจะรายงานใน
การประชุมฝ่ายวิชาการ ซึ่งจัดขึ้น
เป็นประจาหลังปิดภาคการศึกษา
และส่งเกรด
ในส่วนของคู่เปรียบเทียบนั้น
หลักสูตรจะใช้ตัวเลขต่างๆ เทียบ
กับหลักสูตรอื่นๆ ในวิทยาเขต เพื่อ
พิจารณาในภาพรวม แต่ยังไม่ได้ทา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบในเชิงลึก
11.4 The types and quantity
of research activities by
students are established,
monitored and benchmarked
for improvement
11.5 The satisfaction levels
of stakeholders are
established, monitored and
benchmarked for
improvement

ไม่มี

หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลความพึง

1. แบบสอบถามความ

หลักสูตรมีการสารวจความพึง

คิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต CoE

พอใจในหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้

Phuket ดังเอกสารแนบที่

ส่วนเสียหลายกลุ่ม ผ่านช่อง

CoEphuket 7
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ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น
จากอาจารย์และพนักงาน ผ่านการ
ประชุมฝ่ายวิชาการที่จัดขึ้นเป็น
ประจา
จากนักศึกษาผ่านระบบประเมินที่
ทาขึ้นก่อนปิดภาคเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
หลักสูตรที่ให้บัณฑิตทาช่วงรับ
ปริญญา (กันยายน ของทุกปี)
staff, students, alumni,
employers
Pass Rates and Dropout Rates
% completed first degree
in
Academic
Cohort
Year
Size
3
4
>4
Years Years Years
2555
128
56
2556
132
23
2557
147
2558
114
2559
93
-

% dropout during
1st

2nd
Year Year
18
8
11
14
19
10
10
10
7
-

3rd
Year
12
2
5
-

4th Years &
Beyond
4
5
-
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ส่วนที่ 4
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น)
1.
มีผลการดาเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์กาหนดโดย สกอ./มหาวิทยาลัย/คณะ ได้ผ่านใน
องค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์กากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 11 ข้อ
2.
มีอาจารย์เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของหลักสูตร
3.
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 45.5
4.
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
5.
มีการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ร้อยละ 100
จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น)
1.
การเปิดรับความคิดเห็นจากภายนอกยังไม่มีช่องทางที่ชัดเจน
2.
การส่งเสริมทางวิชาการด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาได้ไม่เต็มที่
3.
การส่งเสริมให้อาจารย์ดาเนินการวิจัยที่ยังไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง
4.
การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย คณะยังไม่สมบูรณ์
5.
ปัญหาการรับนักศึกษาใหม่ต่ากว่าแผน เกิดจากปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของอัตราประชากรลดลง
6.
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของนักศึกษายังไม่คุ้มค่าและไม่เต็มตามศักยภาพของแหล่งทรัพยากร
แนวทางการพัฒนา
1.
การสร้างระบบที่สามารถเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกได้สะดวกมากขึ้น และ
สามารถวิเคราะห์ผลสารวจได้หลากหลาย
2.
กาหนดแนวทางและส่งเสริมงานวิจัยและงานวิชาการสาหรับอาจารย์ผู้สอน
3.
ปรับปรุง ELOs ของรายวิชาให้ทันสมัยและทันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงของประเทศอยู่เสมอ
4.
ควรพิจารณาทบทวนวิธีการรับนักศึกษาและปรับกลยุทธ์
5.
ควรกาหนดแนวทางและเพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร
6.
ควรแนะนาและสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเต็มตามศักยภาพ
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ส่วนที่ 5
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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