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ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เล่มน้ี จัดท าข้ึน เพื่อรายงานผลการประเมิน

หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ ารอบ
ปีการศึกษา 2558 (ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัในกลุ่มอาเซียน 
(AUN-QA)  ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยคณาจารยใ์นหลกัสูตร จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตรฯ และขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากส่วนกลาง ซ่ึงทางมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการบริหารงานแบบรวมศูนย ์
เพื่อแสดงภาพรวมของการด าเนินการเรียนการสอนของหลกัสูตรฯ และประเมินตนเอง  ซ่ึงหลกัสูตรอาชีวอ
นามยัและความปลอดภยั  จะน าผลการประเมินท่ีไดไ้ปใช้เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาการด าเนินงานของ
หลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดด้ าเนินงาน และตั้งเป้าหมายเก่ียวกบัผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงัของหลักสูตร โดยยึดเอาปรัชญา และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพท่ี กรมสวสัดิการและ คุม้ครองแรงงาน และเกณฑ์
มาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบในการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี และมีการ
ปรับปรุงเน้ือหาย่อยของรายวิชาในทุกปีการศึกษา เพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยัอยู่เสมอ ทั้งน้ีได้อาศยั
ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตร จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั อาจารย ์นกัศึกษา ผูป้กครอง 
และสถานประกอบการ และมีการส่ือสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของหลกัสูตรในทุกดา้นไปยงัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอยา่งสม ่าเสมอ  

ในดา้นการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดมี้การจดัรายวิชา
ทัว่ไป และวิชาชีพเฉพาะ ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาชีพฯ และมหาวิทยาลัยฯก าหนด โดยทุกรายวิชาใน
หลกัสูตรจะมีความรับผิดชอบหลกัในการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
ของหลกัสูตรท่ีไดต้ั้งไว ้ โดยในการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตาม แนวทางของมหาวิทยาลยั คือเน้นให้มี
การเรียนการสอนแบบ active learning และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะท่ีสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตไดใ้นหลายๆวิชาในหลกัสูตร  ซ่ึงรูปแบบการการประเมินการเรียนก็เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไวต้ามรายละเอียดของรายวิชาในการวดัผลการเรียนให้เกิดความ ถูกตอ้ง และแม่นย  า เพื่อประเมินผลการ
เรียนแกผูเ้รียนทุกคนอย่างยุติธรรม โดยมีระเบียบและแนวทางการด าเนินการวดัผลประเมินผล ตั้งแต่
กระบวนการรับ ระหวา่งเรียน และการจบการศึกษา  

ในดา้นบุคคลกรและส่ิงสนบัสนุนทางการศึกษา ทางหลกัสูตรและมหาวิทยาลยัก็มีเกณฑ์ใน
คดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตามท่ีสภาพวิชาชีพก าหนดส าหรับอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
รวมไปถึงการก าหนดภาระงานท่ีเหมาะสม และความก้าวหน้าทางวิชาการให้บุคลากร ตามแนวทางท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด และมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆส าหรับการเรียน ท่ีเพียงพอและทนัสมยั ให้ผูเ้รียน
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาคุณภาพทางการเรียนการสอนของหลกัสูตรต่อไป 
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บทที ่1 
ส่วนน ำ 

 
1. ประวตัิโดยย่อของคณะ ภำควชิำ หลกัสูตร 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการบุคลากรในสายงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและ
การพฒันางานดา้นความปลอดภยัในการท างานของประเทศ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และเป็นมาตรฐานของ
ระดบัแรงงานไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต โดยการเป็นหลกัสูตรของศาสตร์เชิงบูรณา
การท่ีเนน้การสร้างบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีความรู้และทกัษะทางดา้นเทคโนโลยี การจดัการอุตสาหกรรมควบคู่
การงานทางด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บณัฑิตเป็นผูท่ี้มองเห็น
ภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม สามารถแกปั้ญหาดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานอย่างองค์รวม นอกจากน้ียงัเน้นให้บณัฑิตเป็นผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม ยึดมัน่จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
มาตรฐานสากล  

 
2. วตัถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลกัสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี ท่ีมีความสามารถและมีทักษะท่ีจะใช้ความรู้ในการ
บริหาร การจดัการดา้นสุขภาพ อนามยัและความปลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี ท่ีมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัเทคโนโลยี
และสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ปรับปรุงใช้กบังานอาชีวอนามยัได้อย่างเหมาะสมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีจิตส านึกสาธารณะและมี
สมรรถนะสากล  

2.3 เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการคน้ควา้วิจยัและบริการวิชาการในดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัของประเทศ เพื่อให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเขม้แข็งและย ัง่ยืนและสามารถแข่งขนั
ไดใ้นระดบันานาชาติ 
 

3. โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร 
จดัการศึกษาระบบทวิภาค ขอ้ก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่า

ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
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4. นโยบำยกำรประกนัคุณภำพของคณะ/ภำควชิำ 
นโยบายการประกนัคุณภาพของคณะมุ่งเนน้ใหห้ลกัสูตรผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีสภาวิชาชีพ 

และ ส านกังานการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตาม ปรัชญาและวสิัยทศัน์ของ
มหาวทิยาลยั 

 
5. ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัหลักสูตร  

 
5.1 ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
 ภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 

5.2 ช่ือปริญญำและสำขำวชิำ 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

ช่ือยอ่  : วท. บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 
   ช่ือยอ่  : B.Sc. (Occupational Health and Safety) 

 
5.3 จ ำนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร                       144 หน่วยกติ 
โครงสร้ำงหลกัสูตร  

ก. หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป             จ ำนวน  30 หน่วยกติ  
1)  กลุ่มวชิาภาษา     จ านวน  13  หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพลศึกษา จ านวน  11  หน่วยกิต 
3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   จ านวน    6  หน่วยกิต 
ข. หมวดวชิำเฉพำะ           จ ำนวน  102 หน่วยกติ  
1)  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ                                               จ านวน  48  หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวชิาชีพ      จ านวน  54 หน่วยกิต 

- วชิาชีพบงัคบั     จ านวน   45 หน่วยกิต 
 - วชิาชีพเลือก     จ านวน     9  หน่วยกิต 

ค. หมวดวชิำเลือกเสรี         จ ำนวน    6  หน่วยกติ 
ง. หมวดวชิำฝึกงำนและโครงงำนหรือสหกจิศึกษำ     จ ำนวน    6   หน่วยกติ 

 แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
 แผนท่ี 1 ฝึกงานและโครงงานนกัศึกษา  จ านวน    6   หน่วยกิต 
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 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน จ านวน 3 รายวชิา ไดแ้ก่ 
  1)  ฝึกงาน       จ  านวน    ≥  240 ชัว่โมง 
  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาฝึกงานในภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3  
  2) โครงงานนกัศึกษา 1   จ านวน    2  หน่วยกิต 
  3) โครงงานนกัศึกษา 2  จ านวน    4  หน่วยกิต 
 แผนท่ี 2 สหกิจศึกษา      จ  านวน    6   หน่วยกิต 
 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน จ านวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 
  2) สหกิจศึกษา 1  จ านวน    1  หน่วยกิต 
  3) สหกิจศึกษา 2  จ านวน    5  หน่วยกิต 

5.4 กำรด ำเนินกำรหลกัสูตร 
วนั-เวลำในกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน 

วชิาภาคทฤษฎี เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
วชิาภาคปฏิบติั เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
ภาคตน้  เดือนมิถุนายน – กนัยายน 
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพนัธ์ 
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  

คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ  
 ตามเกณฑม์าตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า มีเกณฑ์คุณสมบติั เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี 
 

5.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี 

จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ  

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 3 - - 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 60 60 
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จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ  

2555 2556 2557 2558 2559 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - - 60 

 
 

5.6 งบประมำณรำยรับ (หน่วยบำท) 

 

* หมำยเหตุ ใช้ขอ้มูลจากเงินสนบัสนุนการศึกษา โดยในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อตัรา 3,000 บาท    

ต่อ นกัศึกษ 1 คน 

 

 

 

 

รำยละเอยีดรำยรับ ปีงบประมำณ 
 
 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าบ ารุงการศึกษา    375,000     750,000   1,125,000   1,500,000   1,500,000  

ค่าลงทะเบียน    300,000     600,000     900,000   1,200,000   1,200,000  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล*    180,000     360,000     540,000     720,000     720,000  

รวมรายรับ    855,000   1,710,000   2,565,000   3,420,000  3,420,000  
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5.7 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วยบำท) 
ใชง้บประมาณแผน่ดิน และเงินรายไดข้องคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

2555 2556 2557 2558 2559 

รวมงบด ำเนินกำร 3,766,500   4,262,500   4,847,500   5,538,700   6,357,000  

   -  งบบุคลากร 1,607,900   1,672,200   1,739,100   1,808,700   1,881,000  

   -  งบด าเนินงาน 939,000   1,126,800   1,352,200   1,622,600   1,947,100  

   -  งบเงินอุดหนุน 1,143,400   1,372,100   1,646,500   1,975,800   2,371,000  

   -  งบรายจ่ายอ่ืน 76,200       91,400      109,700      131,600      157,900  

รวมงบลงทุน 350,000     350,000     350,000     350,000     350,000  

   - ค่าครุภณัฑ ์ 250,000      250,000      250,000      250,000      250,000  

   -  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  

รวมทั้งส้ิน 4,116,500   4,612,500   5,197,500   5,888,700   6,707,000  

จ านวนนกัศึกษา (คน) 60 120 180 240 240 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา           

   -เฉพาะงบด าเนินการ 62,800       35,500       26,900       23,100       26,500  

   -รวมทุกประเภทรายจ่าย 68,600       38,400       28,900       24,500       27,900  
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5.8 ระบบกำรศึกษำ  
  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

5.9 กำรเทียบโอนหน่วยกติ รำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียนเข้ำมหำวทิยำลยั  
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
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บทที ่2 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลกัสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสูตร 

 
ตำรำงที ่1.1 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินองค์ประกอบที ่1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน  

5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์
ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

- 

6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม(ถา้มี) - 
7 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์   - 
8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา - 
9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระใน

ระดบับณัฑิตศึกษา 
- 

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบั
บณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

- 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที ่1 ตำมเกณฑ์ข้อ 1-11 

☑ ไดม้าตรฐาน 
 ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตำรำงที ่1.2 อำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร / คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร / คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑ์ขอ้ 1, 2, 3) 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร                                     
รำยช่ือตำม มคอ. 2 
และเลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร  
รำยช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ ำตัว
ประชำชน 

คุณวุฒิ/สำขำวชิำ/ปีทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 

สำขำวชิำตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสำขำทีเ่ปิด
สอน หมำยเหตุ 

ตรง สัมพนัธ์ 

1. อาจารย ์ดร. ปัทมา เสน
ทอง*     

  3-8099-00006-05-1 

1. อาจารย ์ดร. ปัทมา 
เสนทอง*    
    3-8099-00006-05-1  

Ph.D/ Occupational and Environmental 
Health/ 2556 
วท.ม. / เทคโนโลยชีีวภาพ/ 2547  
วท.บ. / อาชีวอนามยัและความปลอดภยั/ 
2543  

  - 

2. อาจารย ์ดร. ปฏิมา 
เพิ่มพูนพฒันา 

  3-8603-00138-95-1 

2.  - Ph.D/ Molecular Microbiology/ 2556 
วท.ม. / จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม/ 2546  
วท.บ. / เทคโนโลยชีีวภาพ / 2543 

  ยา้ยไปหลกัสูตร
เทคโนโลยจุีลินทรีย์
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 

3. อาจารย ์ณัฐจิต อน้
เมฆ* 

  1-8016-00015-88-4 

3. อาจารย ์ณัฐจิต อน้
เมฆ* 
    1-8016-00015-88-4 

วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภยั / 2554 
วท.บ. / ชีววทิยา/ 2552  

  - 

5. อาจารย ์ลิเลียน ววิฒัน์ 
    3-1005-01344-35-1 

5. อาจารย ์ลิเลียน ววิฒัน์ 
    3-1005-01344-35-1 

ศศ.ม. / สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา / 2544 
สศ.บ. / อาชีวอนามยัและความปลอดภยั/ 
2538 
วท.บ. / พยาบาล/ 2522 

  - 
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ต ำแหน่งทำงวชิำกำร                                     
รำยช่ือตำม มคอ. 2 
และเลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร  
รำยช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ ำตัว
ประชำชน 

คุณวุฒิ/สำขำวชิำ/ปีทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 

สำขำวชิำตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสำขำทีเ่ปิด
สอน หมำยเหตุ 

ตรง สัมพนัธ์ 

6. - 
 

6. อาจารย ์ดร. นุจรีย ์แซ่
จิว*     
    3-8401-00535-37-0 

ปร.ด./ สาธารณสุขศาสตร์ / 2552 
วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภยั / 2542 
วท.บ. / อาชีวอนามยัและความปลอดภยั/ 
2539 

  แทนอาจารยพ์ิมพร ท่ี
ลาออก ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 
2557 

7. - 
     

7. อาจารย ์ ดร. จินดา คง
เจริญ 
    3-8699-00055-07-9 

Ph.D/ Applied Statistics/ 2556 
วท.ม. / สถิติประยกุต/์ 2545  
วท.บ. / สถิติ / 2542 

  แทน ดร.ปฏิมา ท่ียา้ย
หลกัสูตรตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 
2557 

 
หมำยเหตุ : * หลงัรายช่ืออาจารยท่ี์เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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ผลกำรก ำกบัมำตรฐำน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

 ☑ ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

 ☑ เป็นไปตามเกณฑ ์ 
1) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึน

ไปในสาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั หรือ 
2) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต ่ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท า
วจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................... 
 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึนไป
ในสาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั 

☑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ มีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร เป็นปริญญาเอก 2 ปริญญาโท 1 
คน เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีคลาดแคลนอาจารยท่ี์จบปริญญาเอก และมหาวทิยาลยัไม่มีนโยบายบรรจุ ผูจ้บ
ปริญญาโท เพื่อเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั และสนบัสนุนใหเ้รียนต่อในระดบัปริญญาเอก 
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ตำรำงที ่1.3 อำจำรย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
และรำยช่ืออำจำรย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สำขำวชิำ/ปีทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 
สถำนภำพ 

อำจำรย์
ประจ ำ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก 

ดร.ปัทมา เสนทอง Ph.D/ Occupational and Environmental 
Health/ 2556 
วท.ม. / เทคโนโลยชีีวภาพ/ 2547  
วท.บ. / อาชีวอนามยัและความปลอดภยั/ 
2543 

 
 

 

นางสาวณฐัจิต อน้เมฆ วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภยั / 2554 
วท.บ. / ชีววทิยา/ 2552 

 
 

 

นางลิเลียน ววิฒัน์ 

 

ศศ.ม. / สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา / 2544 
สศ.บ. / อาชีวอนามยัและความปลอดภยั/ 
2538 
วท.บ. / พยาบาล/ 2522 

 
 

 

ดร. นุจรีย ์แซ่จิว*   ปร.ด./ สาธารณสุขศาสตร์ / 2552 
วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภยั / 2542 
วท.บ. / อาชีวอนามยัและความปลอดภยั/ 
2539 

 
 

 

 
ผลกำรก ำกบัมำตรฐำน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน 

 ☑เป็นไปตามเกณฑคื์อ 
1) มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า ผศ.ใน

สาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวฒิุในระดบั ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ................................................................................................ 
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ตำรำงที ่1.4 อำจำรย์ทีป่รึกษำหลกัวทิยำนิพนธ์หลกั และอำจำรย์ทีป่รึกษำกำรค้นคว้ำอสิระ      
(ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 5, 9, 10) 

อำจำรย์ทีป่รึกษำหลกั
วทิยำนิพนธ์หลกั และ

อำจำรย์ทีป่รึกษำกำรค้นคว้ำ
อสิระ 

(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/
สำขำวชิำ/ปีที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์กำรท ำ
วจัิย 

ภำระงำนอำจำรย์ที่
ปรึกษำ 

(จ ำนวนนักศึกษำที่
อำจำรย์เป็นอำจำรย์ที่

ปรึกษำหลกั) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสำรอ้ำงองิ) 
ไม่มี 

1      
2       
3     
4     
5     
 
ผลกำรก ำกบัมำตรฐำน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอำจำรย์ทีป่รึกษำวทิยำนิพนธ์หลกัและอำจำรย์ทีป่รึกษำกำรค้นคว้ำอสิระ 

  เป็นไปตามเกณฑ ์คือ เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ข้ึนไปในสาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 9 ภำระงำนอำจำรย์ทีป่รึกษำวิทยำนิพนธ์หลกัและอำจำรย์ทีป่รึกษำกำรค้นคว้ำอสิระในระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.......................................................................................... 

เกณฑ์ข้อ 10 อำจำรย์ทีป่รึกษำวทิยำนิพนธ์หลกัและอำจำรย์ทีป่รึกษำกำรค้นคว้ำอสิระในระดับบัณฑิตศึกษำ
มีผลงำนวจัิยอย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ........................................................................................... 

(หากขอ้น้ี เกณฑข์อ้ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ไม่น าไปตดัสินวา่การด าเนินงานไม่ไดม้าตรฐาน แต่เป็น
ขอ้เสนอแนะใหผู้บ้ริหารหลกัสูตรน าไปพฒันา) 
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ตำรำงที ่1.5 อำจำรย์ทีป่รึกษำวทิยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 6) 

อำจำรย์ทีป่รึกษำ
วทิยำนิพนธ์ร่วม 
(ระบุต าแหน่งทาง

วชิาการ) 

คุณวุฒิ/
สำขำวชิำ/ปีที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์กำรท ำวจัิย สถำนภำพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสำรอ้ำงองิ) 
ไม่มี 

อำจำรย์
ประจ ำ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก 

1       
2        
3      
4      
5      

 
ผลกำรก ำกบัมำตรฐำน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอำจำรย์ทีป่รึกษำวทิยำนิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึนไปใน

สาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
3) เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลยั และ

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

 
ตำรำงที ่1.6 อำจำรย์ผู้สอบวทิยำนิพนธ์ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 7) 

อำจำรย์ผู้สอบวทิยำนิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สำขำวชิำ/
ปีทีส่ ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์กำรท ำวจัิย สถำนภำพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสำรอ้ำงองิ) 
ไม่มี 

อำจำรย์
ประจ ำ 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภำยนอก 

1       
2        
3      
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อำจำรย์ผู้สอบวทิยำนิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ/สำขำวชิำ/
ปีทีส่ ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์กำรท ำวจัิย สถำนภำพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสำรอ้ำงองิ) 
ไม่มี 

อำจำรย์
ประจ ำ 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒิภำยนอก 

4      
5      
 
ผลกำรก ำกบัมำตรฐำน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวทิยำนิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1.  เป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั และมีประสบการณ์ใน
การท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

2.  เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั 9 หรือ 
3. เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลยั และได้

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

 
ตำรำงที ่1.7 กำรตีพมิพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 8) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ช่ือผลงำน แหล่งเผยแพร่ 

   

   

   

ผลกำรก ำกบัมำตรฐำน 
เกณฑ์ข้อ 8 กำรตีพมิพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑค์รบทุกราย  

1) มีผูส้ าเร็จการศึกษา........คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวชิาการท่ีมี proceedings จ านวน.......ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ

ส่ิงพิมพว์ชิาการ........ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ................................................................................................ 
ผลกำรก ำกบัมำตรฐำน 
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เกณฑ์ข้อ 11  กำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
1) เร่ิมเปิดหลกัสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ.....2550............ 
2) ตามรอบหลกัสูตรตอ้งปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จและประกาศใชใ้นปี พ.ศ... 2555 .... 

 ปัจจุบนัหลกัสูตรยงัอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ปัจจุบนัหลกัสูตรถือวา่ลา้สมยั 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ข้อ 11 
 ผา่น เพราะ ด าเนินงานผา่นทุกขอ้ 
 ไม่ผา่น เพราะ ด าเนินงานไม่ผา่นขอ้..................... 
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บทที ่3 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN QA 

 
 เพื่อใหห้ลกัสูตรรับรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละเกณฑ ์และสามารถปรับปรุงพฒันา
ต่อไปได ้การประเมินหลกัสูตรใชเ้กณฑ ์7 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 7 ระดบั 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดบัความตอ้งการในการพฒันา 
1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 

ไม่มีแผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออยา่งชดัเจน ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
หรือพฒันาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกบัการปฏิบติั 
หรือมีการด าเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แกไ้ข หรือ
พฒันาเพียงเล็กนอ้ยสามารถท าใหมี้คุณภาพเพียงพอ
ได ้

4 มีเอกสารและหลกัฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลกัสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึง
การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา่
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลกัสูตรดีกวา่
เกณฑ ์

6 ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี 
7 ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือ

แนวปฏิบติัชั้นน า 
ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัโลกหรือแนวปฏิบติั
ชั้นน า 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the vision and 

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

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

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

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

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

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 1  

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัความ
ปลอดภยั หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) ได้มีการ
ด าเนินการในการปรับปรุงหลกัสูตร ให้สอดคลอ้งปรัชญาและพนัธ
กิจของมหาวทิยาลยั โดยมีการด าเนินการเป็นขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรก าหนดไว ้
ดงัต่อไปน้ี  

1.1.(1) หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของ
หลกัสูตร ในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 ( มคอ . 2 )  
 
1.1 (2) หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กล
ยุทธ์ และการประเมินผล ในหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 ( มคอ . 2 ) 



20 
 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 

 
 
รูปท่ี 1 ขั้ นตอนการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรตาม
ก า ห น ด เ ว ล า ข อ ง  ส ก อ . 
http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/18.doc 

 โดยมีก าหนดปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และบริบทจากสถานการณ์ปัจจุบนั ไว้
อยา่งชดัเจน 1.1.(1) โดยมีการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ไวใ้น
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
หมวดท่ี 4 ขอ้ท่ี 1 และ 2 ของ หลกัสูตร 1.1.(2) รวม 5 ดา้น คือ 

1. ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
2. ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
3. ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
4. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 
5. ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  

 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes 
การก าหนดรายวิชาทั้ งหมดในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั จะมีการก าหนดตามข้อก าหนดของ 2 ส่วน คือ ตาม
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมเร่ืองความปลอดภยั
ในการท างานของลูกจา้ง (ขอ้ก าหนดเฉพาะ ของวิชาชาชีพ) และ
ตามข้อก าหนดในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทั่วไปของ
มหาวิทยาลยั ซ่ึงการจดัรายวิชาในการเรียนการสอนของทั้ง 2 ส่วน
จะถูกกระจายไปในรายวิชาชีพ และรายวิชาทัว่ไป ซ่ึงได้ก าหนด
วตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้มีความ
สอดคลอ้งตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ซ่ึงจะแสดงในเห็นใน แผน
ท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลกัสูตรสู่รายวชิา       (Curriculum Mapping) ตามเล่ม มคอ.2  

  
 

1.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา       (Curriculum 
Mapping) 
 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรอาชีวอนา
มยั และความปลอดภยั สามารถสะทอ้นความตอ้งการของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. มีเกณฑ์คุณสมบติัของบญัฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี 

1.3 (1) เอกสารขอ้ก าหนดสภาวิชาชีพ 
(กรมสวสัดิการสังคม)  

1.3 (2) ผลการวิพากษ์หลกัสูตรจาก
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
สกอ. และตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สังคมเร่ืองความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้งในการ
ได้รับการรับรอง ในการท างานเป็นเจ้าหน้า ท่ีความ
ปลอดภยัระดบัวชิาชีพ 1.3 (1) 

2. มีการวพิากษห์ลกัสูตร จากผูใ้ชบ้ณัฑิต 1.3 (2) 
3. มีผลการประเมินการด าเนินงานของหลกัสูตร จากสถาน

ประกอบการท่ีเป็นแหล่งฝึกงาน และสหกิจศึกษา 1.3 (3) 
 

ตวัแทนผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1.3 (3) การประเมินผลจากแหล่ง
ฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

หลกัฐานในการไดม้าซ่ึง มอค 
2 (stakeholder) 

- มาตราฐานคุณวุฒจาก
สกอ. TQF1 (P) 

- http://eduservice.trang.ps
u.ac.th/images/file/grad_s
tep1.pdf (P&C) 

- http://www.psu.ac.th/th/v
ision ,  
http://scit.surat.psu.ac.th/i
ndex.php/pages/vision 
(P) 

- หลักฐานจากภาคผนวก 
ส า เ น า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุง
หลกัสูตร (D) 

- ท้ า ย เ ล่ ม ภ า ค ผน วก  ง   
เอกสารแสดงรายละเอียด
ความสอดคล้องระหว่าง
ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
หลักสูตรและรายวิชาท่ี
เปิดสอน 

- Mapping Curriculum  

http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/grad_step1.pdf
http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/grad_step1.pdf
http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/grad_step1.pdf
http://www.psu.ac.th/th/vision
http://www.psu.ac.th/th/vision
http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/vision
http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/vision
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แผนทีแ่สดงกำรกระจำยควำมรับผดิชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลกัสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping)  

ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ หลกัสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยกีำรจัดกำรอุตสำหกรรม 

 ควำมรับผดิชอบหลกั   ควำมรับผดิชอบรอง 

 

รำยวชิำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทกัษะทำงปัญญำ 

4. ทกัษะ
ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิง
ตวัเลข กำรส่ือสำร และ

กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

หมวดวชิำเฉพำะ                           

กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ                           

921-101  หลกัการจดัการอุตสาหกรรม                           

921-102  ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้                           

921-201  เขียนแบบวศิวกรรมพ้ืนฐาน                           

921-223 เศรษฐศาสตร์และการจดัการตน้ทุนอตุสาหกรรม                           
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รำยวชิำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทกัษะทำงปัญญำ 

4. ทกัษะ
ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิง
ตวัเลข กำรส่ือสำร และ

กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

921-308  ระเบียบวธีิการวจิยั                           

921-315  จิตวทิยาอุตสาหกรรม                           

921-422 การประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรม                           

921-473  สมัมนา                           

924-221  เคมีส าหรับงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั                            

924-328  ระบาดวทิยา                           

924-351  อนามยัส่ิงแวดลอ้ม                           

937-116  เคมีหลกัมูล                           

937-117  ปฏิบติัการเคมีหลกัมูล                           

937-167  คณิตศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์ 1                           
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รำยวชิำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทกัษะทำงปัญญำ 

4. ทกัษะ
ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิง
ตวัเลข กำรส่ือสำร และ

กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

937-168  คณิตศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์ 2                           

937-169  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน                           

937-170  ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                           

937-202  สถิติและการประยกุต ์                           

923-242  ชีววทิยาและจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม                           

วชิาชีพบงัคบั                           

921-303 กฎหมายอุตสาหกรรม  แรงงานและส่ิงแวดลอ้ม                           

921-452  ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม                            

922-204  การศึกษาการท างานและการยวทิยา                           

923-344  การจดัการกากของเสียอนัตราย                           
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รำยวชิำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทกัษะทำงปัญญำ 

4. ทกัษะ
ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิง
ตวัเลข กำรส่ือสำร และ

กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

924-222  การประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงในทางอาชีวอนามยั                           

924-223 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอนัตราย 

 
                          

924-252  พิษวทิยาในงานอุตสาหกรรม                           

397-321 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล                            

397-322 การเก็บตวัอยา่งและวเิคราะห์ดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภยั  

                          

924-323 การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ                           

924-326 คุณภาพอากาศภายในอาคาร                           

924-355  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม                           

924-356   วิศวกรรมความปลอดภยั                              
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รำยวชิำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทกัษะทำงปัญญำ 

4. ทกัษะ
ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิง
ตวัเลข กำรส่ือสำร และ

กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

924-459  การป้องกนัและควบคุมอคัคีภยั                           

923-454 การโตต้อบเหตุฉุกเฉินและภยัพิบติั                           

924-457  อาชีวเวชศาสตร์                           

วชิาชีพเลือก                           

921-351 การท าความเยน็และการปรับอากาศ                           

921-301  การควบคุมคุณภาพ                           

921-304  การบริหารการเงินในอตุสาหกรรม                           

921-305  การบ าบดัมลพิษและของเสียอุตสาหกรรม                           

922-304  การจดัการการซ่อมบ ารุง                           

922-354 มาตรฐานอุตสาหกรรม                           
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รำยวชิำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทกัษะทำงปัญญำ 

4. ทกัษะ
ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิง
ตวัเลข กำรส่ือสำร และ

กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

922-357 อิเลก็ทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม                           

922-360  นาโนเทคโนโลย ี                           

922-453  เทคโนโลยกีารผลิต                            

923-341  กำรวเิครำะห์คุณภำพส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรม                           

923-343  การลดและการน าของเสียมาใชป้ระโยชน์                           

923-448  เทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด                           

924-324 มาตรฐานสากลดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม                           

924-325 การส่ือสารแบบบูรณาการ                           

924-327 ความปลอดภยัทางคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  
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รำยวชิำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทกัษะทำงปัญญำ 

4. ทกัษะ
ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิง
ตวัเลข กำรส่ือสำร และ

กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

924-458  การบริหารเพ่ือควบคุมความสูญเสีย และการเพ่ิมผลผลิต 

 
                          

924-484  หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการความปลอดภยัอุตสาหกรรม 1  

 
                          

924-485  หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการความปลอดภยัอุตสาหกรรม 2  

 
                          

924-486  หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการความปลอดภยัอุตสาหกรรม 3  

 
                          

หมวดวชิาฝึกงาน/โครงงานนกัศึกษาหรือสหกิจศึกษา                           

921-371  ฝึกงาน                           
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รำยวชิำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทกัษะทำงปัญญำ 

4. ทกัษะ
ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิง
ตวัเลข กำรส่ือสำร และ

กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

921-471  โครงงานนกัศึกษา 1                           

921-472  โครงงานนกัศึกษา 2                           

921-404  สหกิจศึกษา 1                           

921-405 สหกิจศึกษา 2                           
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ หลกัสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วติภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในสังคม 

 2) เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

 3) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันาตนเอง 

 4) มีสัมมาคารวะ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพในสิทธิมนุษยชน 

 5) มีวนิยั มีความรับผดิชอบต่อตนเอง มีจิตส านึกและตระหนกัในจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2. ควำมรู้ 

 1) มีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อวชิาชีพ 

 2) มีความรู้ ความเขา้ใจในเทคโนโลย ีและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3) มีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ เป็นสากล และ
ทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 

 4) มีความรู้ ความเขา้ใจในการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในสาขา
อาชีพ รู้กฎระเบียบ ขอ้ก าหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปล่ียนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถประยุกตใ์ชใ้น
การวางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในสาขาอาชีพ 

3. ทกัษะทำงปัญญำ 

1) มีทกัษะในการประมวลความคิดอยา่งเป็นระบบ 

2) สามารถศึกษา วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา  เสนอแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม 
โดยค านึงถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และผลกระทบท่ีตามมาจากการตดัสินใจนั้น 

3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิด
ประสิทธิผล 
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 4) สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจ และประเมินขอ้มูลสารสนเทศ แนวคิดและหลกัฐาน
ใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

 5) มีความสามารถในการศึกษา ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาท่ีได้จาก
การศึกษา เพื่อประยุกตใ์ชแ้ละแกปั้ญหาทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดอ้ย่างเหมาะสม โดยใช้
ความรู้ทางทฤษฎี และทกัษะประสบการณ์ท่ีได้จากภาคปฏิบติั และค านึงถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการ
ตดัสินใจนั้น 

 6) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
และการปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผดิชอบ 

1) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 2) สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) สามารถวางตวัและแสดงความคิดเห็นไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 

 4) สามารถวางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง รู้จกักาลเทศะ มีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี 

5. ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิงตัวเลข กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1) สามารถส่ือสารทั้งการพูดและการเขียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม  

 4) สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใชใ้นการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5) สามารถสรุปประเด็นและส่ือสารทั้งการเขียน การพูด รู้จกัเลือกรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

 6) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
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Diagnostic Questions AUN 1 

1. What is the purpose of the study programme? 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตั้งข้ึนเพื่อตอบสนอง

ความต้องการบุคลากรในสายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รองรับการเติบโตขอ ง
ภาคอุตสาหกรรมและการพฒันางานดา้นความปลอดภยัในการท างานของประเทศ เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่และเป็นมาตรฐานของระดบัแรงงานไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต โดย
การเป็นหลกัสูตรของศาสตร์เชิงบูรณาการท่ีเน้นการสร้างบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีความรู้และทกัษะ
ทางดา้นเทคโนโลย ีการจดัการอุตสาหกรรมควบคู่การงานทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บณัฑิตเป็นผูท่ี้มองเห็นภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม สามารถ
แก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างองค์รวม 
นอกจากน้ียงัเนน้ใหบ้ณัฑิตเป็นผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม ยึดมัน่จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ 
ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม เพื่อใหง้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดม้าตรฐานสากล  

 
2. What are the expected learning outcomes? 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วิตภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรม
ในสังคม 

2) เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

3) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันาตนเอง 

4) มีสัมมาคารวะ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพในสิทธิมนุษยชน 

5) มีวนิยั มีความรับผดิชอบต่อตนเอง มีจิตส านึกและตระหนกัในจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2. ควำมรู้ 

1) มีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อวชิาชีพ 

2) มีความรู้ ความเขา้ใจในเทคโนโลย ีและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3) มีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอย่างเป็นระบบ เป็น
สากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 

4) มีความรู้ ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใน
สาขาอาชีพ รู้กฎระเบียบ ขอ้ก าหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปล่ียนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในสาขาอาชีพ 

3. ทกัษะทำงปัญญำ 

1) มีทกัษะในการประมวลความคิดอยา่งเป็นระบบ 

2) สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  เสนอแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยค านึงถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และผลกระทบท่ีตามมาจากการตดัสินใจนั้น 

3) สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีจากศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันาทกัษะการท างานให้เกิด
ประสิทธิผล 

4) สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจ และประเมินขอ้มูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

5) มีความสามารถในการศึกษา ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล และแกไ้ขปัญหาท่ีได้
จากการศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัได้อย่าง
เหมาะสม โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี และทกัษะประสบการณ์ท่ีได้จากภาคปฏิบติั และค านึงถึง
ผลกระทบท่ีตามมาจากการตดัสินใจนั้น 

6) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั ไปสู่การฝึกประสบการณ์
ภาคสนามและการปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผดิชอบ 

1) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2)  สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู ้อ่ืนทั้ งในฐานะผู ้น าและผู ้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) สามารถวางตวัและแสดงความคิดเห็นไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 
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4) สามารถวางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง รู้จกักาลเทศะ 
มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 

5. ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิงตัวเลข กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1) สามารถส่ือสารทั้งการพูดและการเขียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม  

4) สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย 
และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5) สามารถสรุปประเด็นและส่ือสารทั้งการเขียน การพูด รู้จกัเลือกรูปแบบการน าเสนอท่ี
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

6) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใชค้อมพิวเตอร์ ในการจดัการขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม
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3. How are the expected learning outcomes formulated? 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีการด าเนินการเพื่อให้
บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัทั้ง 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ
บณัฑิต ของส านกังานการอุดมศึกษา (สกอ.) และไดรั้บการรับรองเม่ือปี 2554 

2) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ของกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรับรอง
หลกัสูตร และผลิตบณัฑิตท่ีไดต้ามมาตรวชิาชีพก าหนด 

3) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบั Vision & Mission ของ
มหาวทิยาลยั และคณะ โดยการ 

4)  ตามตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
5)  ขั้นตอนการปรับปรุงหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั   

 
4. Do the learning outcomes reflect the vision and mission of the university, faculty or 

department? 
Yes, we do. 

 
5. Does the labour market set any specific requirements for graduates to meet? 

Yes, it does 
หลกัสูตรได้ท าตามขอ้ก าหนดของประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมเร่ือง

ความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง และสามารถท างานไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด  

 
6. To what extent is the content of the programme tuned to the labour market? 

หลักสูตรได้เน้นการจัดการอุตสาหกรรม ควบคู่กับการท างานด้านอาชีวอนามัย เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยไดก้ าหนดในการเรียนในรายวิชา  921-101หลกัการ
จดัการอุตสาหกรรม และ 921-22เศรษฐศาสตร์และการจดัการตน้ทุนอุตสาหกรรม 
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7. Is there a well-defined job profile? 
หลกัสูตรได้มีการเขียนไวอ้ย่างชัดเจน ส าหรับอาชีพท่ีนักศึกษาจะประกบอาชีพได้  คือ 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมเร่ืองความปลอดภยัใน
การท างานของลูกจา้งท่ีปรากฏใน มคอ. 2 ดงัน้ี 

1) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จป.) ตามประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสังคมเร่ืองความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง 

2) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน  

3) เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนไดแ้ก่ ผูต้รวจแรงงาน นกัอาชีวอ
นามยัและความปลอดภยั เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มในโรงงาน 

4) ผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนตวัและอาชีพอิสระ 

 
8. How are the learning outcomes made known to staff and students? 

หลกัสูตรไดมี้การส่ือสารผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สู่นกัศึกษาจากการปฐมนิเทศจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาในหลกัสูตร มีคู่มือนกัศึกษา และมีการให้ขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องคณะ  และมีการส่ือสารสู่
อาจารยผ์ูส้อนผา่นการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  
 

9. Are the learning outcomes measurable and achievable? How? 
มีวิธีการวดัผลท่ีแสดงไวใ้น มคอ. 3 และ มคอ.4  และแสดงผลการวดัใน มคอ. 5  มคอ. 6 

และ มคอ. 7 
 

10. To what extent have the learning outcomes been achieved? 
เน้ือหาในแต่ละรายวิชา ได้มีการก าหนด และด าเนินการให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงัของรายวชิา และหลกัสูตร ซ่ึงไดแ้สดงใน Curriculum Mapping ท่ีปรากฏใน มคอ.2 
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11. Are learning outcomes being reviewed periodically? 
มีการทบทวนการด าเนินการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเสมอ โดย

ไดร้ะบุไวใ้น  มคอ. 5 สรุปผลใน  มคอ. 7 และ SAR ของทุกปีการศึกษา และ แกไ้ขปรับปรุงใน 
มคอ.3 ของปีถดัไป และมีการทบทวนหลกัในรอบการปรับปรุงหลกัสูตร ของปีการศึกษา 2560 

 
12. How are the learning outcomes translated into concrete requirements of the graduate (i.e. 

knowledge, skills and attitudes including habits of mind)? 
มีการก าหนด mapping ใน มคอ. 2 และระบุวิธีการสอน การวดัผล ใน มคอ. 3 และรายงาน

ผลใน มคอ. 5 ทุกรายวชิา 
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 

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

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

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

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

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

 

 

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 2  

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

หลกัสูตรอาชีวอนามยัไดก้ารจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร ให้มี
ความครอบคลุมและเป็นปัจจุบนัมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน
ของลูกจา้ง2.1 (1) มีการปรับปรุงตามรอบเวลาทุก 5 ปี 2.1 (2) และ มีวิชา 
Special Topic ท่ีเปิดเพื่อให้นักศึกษาได้เรียน  ความรู้ท่ีจ  าเป็นเพิ่มเติม 
ระหวา่งรอบการปรับปรุงหลกัสูตร 2.1 (3) 

 

2.1 (1) การจดัการเรียนการ
สอนของรายวชิา (มคอ.2) 
2.1 (2) รายงานการประชุมการ
จดัท าและปรับปรุงหลกัสูตร 
มติของคณะ 
2.1 (3) การเปิดรายวชิา Special 
Topic 
 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
การจดัท ารายละเอียดการเรียนการสอน ใน มคอ. 3 ใหเ้ป็นไปตามผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตาม Mapping ท่ีก าหนดความรับผดิชอบของแต่ละ
รายวชิาไว ้และมีการวางแผนและด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนใน
รายวชิา เป็นประจ าทุกปี ตามท่ีแสดงใน มคอ.5  
 

tqf.surat.psu.ac.th 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
        ผูมี้ส่วนไดเ้สียส่วนเสียของหลกัสูตรไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง ผูส้อน 
และสถานประกอบกิจการ หรือผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงหลกัสูตรมีการส่ือสาร 
เก่ียวกบัหลกัสูตรและรายละเอียดของรายวชิา แก่ผูป้กครอง และนกัเรียน
โดยการออกใหข้อ้มูลตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นท่ี ในโครงการ roadshow 
และผา่นทางเวบ็ไซตข์องคณะท่ีสามารถเขา้ไปดูได ้  เม่ือนกัศึกษาเขา้มา
เรียนในหลกัสูตรแลว้ จะมีการปฐมนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และคู่มือ
นกัศึกษาเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรอีกคร้ัง  
      ส่วนของอาจารยผ์ูส้อนจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรจากการปฐมนิเทศ
อาจารยใ์หม่ การให้ค  าแนะน าจาประธานหลกัสูตร และการได้รับส าเนา
เล่ม มคอ.2 เพื่อเป็นขอ้มูลในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร  
     สถานประกอบกิจการ หรือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต และสถานประกอบการสามารถ
รับทราบข้อมูลของหลกัสูตรได้ทางทางเว็บไซต์ของคณะ และผ่านการ
ส่ือสารจากอาจารยนิ์เทศ สหกิจและฝึกงาน 

Roadshow 
ปฐมนิเทศ และคู่มือนกัศึกษา 
tqf.surat.psu.ac.th 
http://entrance.surat.psu.ac.th 
/curriculum.php?page=1 
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Program Specification  
Diagnostic Questions AUN 2 

1. Are the expected learning outcomes translated into the programme and its courses? 
 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัมีการก าหนดลงไปในแต่ละรายวชิา ตาม mapping ท่ีไดแ้สดงไวใ้น
มคอ. 2 และมีการระบุวธีิการสอน การวดัผลใหเ้ป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใน มคอ. 3 และ
รายงานผลการประเมินใน มคอ. 5 ของทุกรายวชิา  
 

2. What information is documented in the programme and course specifications? 
Over view of program  
 มีการก าหนดรายละเอียดของหลกัสูตร และรายวิชาเฉพาะให้สอดคลอ้ง ให้เป็นไปตามผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรัชญา โครงสร้างหลกัสูตร รายวิชาท่ีสอนตามท่ีแสดงใน 
หมวดท่ี 1 และหมวดท่ี 2 ของ มคอ. 2 

 
3. Is the course specification standardised across the programme? 

ข้อก าหนดของหลักสูตรถูกก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในประกาศ เป็นไปตาม
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เร่ืองความปลอดภยัในการท างานของ
ลูกจา้ง ท่ีไดก้  าหนดรายวชิาในการเรียนของหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื่อประกอบ
อาชีพเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ในโรงงานอุตสาหกรรมตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. Is the programme specification published and made available or known to stakeholders? 
หลกัสูตรมีการส่ือสาร เก่ียวกบัหลกัสูตรและรายละเอียดของรายวชิา แก่ผูป้กครอง และ

นกัเรียนโดยการออกใหข้อ้มูลตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นท่ี ในโครงการ roadshow และผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องคณะท่ีสามารถเขา้ไปดูได ้ เม่ือนกัศึกษาเขา้มาเรียนในหลกัสูตรแลว้ จะมีการปฐมนิเทศ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษา และคู่มือนกัศึกษาเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรอีกคร้ัง  

ส่วนของอาจารยผ์ูส้อนจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรจากการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ การให้
ค  าแนะน าจาประธานหลกัสูตร และการไดรั้บส าเนาเล่ม มคอ.2 เพื่อเป็นขอ้มูลในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

สถานประกอบกิจการ หรือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต และสถานประกอบการสามารถรับทราบขอ้มูล
ของหลกัสูตรไดท้างทางเวบ็ไซตข์องคณะ และผา่นการส่ือสารจากอาจารยนิ์เทศ สหกิจและฝึกงาน 
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5. What is the process for reviewing the programme and course specifications? 
 กระบวนการในการทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) คือ มีการปรับปรุงทุก 5 ปี และมีการทบทวนย่อย ส าหรับแต่ละ
รายวิชาตามขอ้เสนอแนะจาก มคอ.5 และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ตาม มคอ.7 และการ
ทบทวนในประเด็นอ่ืนๆตามท่ีประชุมสาขา และหลกัสูตร 
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Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods (วิธีการจดัการเรียนรู้) and student assessment are 

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
Learning management การเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

เกณฑ์ คะแนน 

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

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 3 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
        โครงสร้างของหลกัสูตร ได้มีการออกแบบให้สอดคลอ้งกบัผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  กรอบมาตรฐาน 5 ด้านโดยมีการระบุไวใ้น 
curriculum mapping ของรายวิชาต่างๆ ตาม มคอ. 2 โดย มีการจดัการ
เรียนการสอนจ านวนหน่วยกิตทั้ งหมด 144 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 
หมวดการศึกษาไดแ้ก่   

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  จ านวน  30 หน่วยกิต ซ่ึงเป็นรายวิชา
ท่ีจดัการเรียนการสอนในศาสตร์ของภาษา สังคมและมนุษยศ์าสตร์ 
พลศึกษา กลุ่มวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน  102 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชำชีพ
พื้นฐำน ซ่ึงช่วยให้นักศึกษามีพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการศึกษาขั้นสูง
ต่อไปรายวิชาท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพ กลุ่มวิชำชีพบังคับ ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ี
จ  าเป็นต่อการเรียนรู้ในศาสตร์ของอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
กลุ่มวชิำชีพเลือก  เพื่อเปิดกวา้งให้นกัศึกษาสามารถเรียนในรายวิชาท่ี
สนใจได ้อาจเป็นรายวิชาท่ีเปิดใหม่เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ขององคค์วามรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  6  หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ี
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสนใจ 

ง. หมวดวิชาฝึกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา   จ านวน 6 
หน่วยกิต เป็นรายวชิาท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้จากการศึกษา
ไปใชใ้นสถานประกอบการหรือการสร้างงานวิจยัซ่ึงเป็นการฝึกซ้อม
การท างานจริง  
        จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาแล้ว เห็นได้ว่าการออกแบบหลกัสูตรได้มี
การออกแบบให้มีการจดัการเรียนการสอนทั้งในส่วนของศาสตร์ใน
การด ารงชีวิตและศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพเพื่อให้
นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้การด าเนินชีวิตส่วนตวัและ
การประกอบอาชีพ 
 
 

มคอ. 2  
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
 

  การออกแบบรายวชิาในหลกัสูตรนั้น มีการค านึงถึงความรู้ท่ี
จ  าเป็นต่อนักศึกษาทั้งในส่วนของศาสตร์และศิลป์ มีการจดัให้มีการ
ลงมือปฏิบติัจริงเพิ่มเติมจากการเรียนบรรยายในห้องเรียน ซ่ึงเป็นการ
เพิ่มทกัษะให้นักศึกษาไดล้งมือท าจริงและเข้าใจในเน้ือหาบทเรียน
มากข้ึน นอกจากน้ียงัจดัให้มีการทศันศึกษายงัสถานประกอบการใน
รายวชิาต่าง ๆ เพื่อใหน้กัศึกษาไดส้ัมผสักบัการท างานจริง ๆ ในสถาน
ประกอบการ ได้เรียนรู้จากผูท่ี้ปฏิบติังานโดยตรง เป็นตน้ รายวิชา 
921-371 ฝึกงาน 921-473 สัมมนา 921-471 โครงงานนกัศึกษา 1 921-
472 โครงงานนกัศึกษา 2 921-404 สหกิจศึกษา 1 และ 921-405 สหกิจ
ศึกษา 2 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตวัเองเพื่อฝึกฝนให้นกัศึกษา
บรรลุซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 5 ดา้นท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  
 
 

หมวดท่ี 4 ใน มคอ. 3 ของทุกวชิา 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
กระบวนการการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรค านึงถึง

มาตรฐาน 5 ดา้น อ่ืนๆ ถ้ามี และล าดบัการเรียนรู้ โดยมีการก าหนด
แผนการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัล าดบัการเรียนรู้ทางวิชาการ (ความยาก
ง่าย ความซ ้ าซ้อนมีการจดัการ ความเก่ียวขอ้งกนัของรายวิชา ในการ
ออกแบบหลกัสูตร)โดยจดัรายวชิาพื้นฐานไวใ้นชั้นปีแรก ส่วนวิชาชีพ
และวิชาชีพเลือก จดัไวใ้นปี 2 ข้ึนไป พร้อมระบุรายวิชาบงัคบัเรียน
ก่อน ใน มคอ. 2 และมีการก าหนดแผนการเรียนและรายวิชาเรียนก่อน
หนา้ เรียนควบคู่ เรียนร่วม ใน มคอ. 2 
 
 

เกณฑ ์สกอ.  
www.mua.go.th/users/tqf-hed 
 
รายงานการประชุม 
 
มติท่ีประชุมกรรมการคณะ 
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Diagnostic Questions AUN 3 
1. Do the contents of the programme reflect the expected learning outcomes? 

ใช่ มีการก าหนดตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรใน มคอ. 2 และจดัการสอนตาม mapping 
ท่ีระบุไว ้ดูไดจ้าก มคอ. 3 
 

2. How are the courses in the programme structured so that there is coherence and a seamless 
relationship of the basic and specialised courses such that the curriculum can be viewed as a 
whole? 

มีการก าหนดแผนการเรียนท่ีสอดคล้องกบัล าดับการเรียนรู้ทางวิชาการ (ความยากง่าย 
ความซ ้ าซ้อนมีการจดัการ ความเก่ียวข้องกันของรายวิชา ในการออกแบบหลักสูตร) โดยจดั
รายวิชาพื้นฐานไวใ้นชั้นปีแรก ส่วนวิชาชีพและวิชาชีพเลือก จดัไวใ้นปี 2 ข้ึนไป พร้อมระบุ
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน ใน มคอ. 2 

 
3. Has a proper balance been struck between specific and general courses? 

ในการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวชิา ตอบตามโครงสร้างหลกัสูตร ซ่ึงเป็นไป
ตามประกาศของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน และการก าหนดรายวิชาทัว่ไป มีการพิจารณา
ตามเกณฑ์ สกอ. จาก  และ กรอบคุณวุฒิตามสกอ. ขอจากกองวิชาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 - 
33 หน่วยกิต 

 
4. How is the content of the programme kept up-to-date? 

กระบวนการการยื่นขอปรับปรุงปรับปรุงรายวิชา ผ่านการพิจารณาลงความเห็นโดย
กรรมการประจ าคณะ กรณี ยา้ยเทอม เปิดปิดรายวิชา จบท่ีกรรมการประจ าคณะ  กรณี เปิด special 
topic หรือ ปรับเพิ่มลดเน้ือหารายวิชา ส่งพิจารณาไปยงัวิชาการเขตฯ และอาจารย์แต่ละท่าน
สามารถปรับเน้ือหาใหท้นัสมยัไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากกระบวนการในการเขียน มคอ. 3 online ตอ้ง
มีการเขียนใหม่ทุกคร้ัง ดูไดจ้าก มคอ. 3   และนอกจากน้ีหลกัสูตรไดมี้การับขอ้มูลจากภายนอก เพื่อ
มาใช้ในการปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชา จดัการเรียนการสอนให้มีความทนัสมมัากข้ึน จากการ
ฝึกงาน ดูงาน และสหกิจศึกษา 
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of the 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

        

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

        

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

        

Overall opinion         

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 4 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
       ผู ้เรียนและผู ้มีส่วนได้เสียทั้ งหมด รับทราบถึงปรัชญา หรือ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรจากการด าเนินการดงัน้ี    
1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด าเนินการโดยวิทยาเขต กรรมการ
หลกัสูตรมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร และส่งตวัแทน
ไปประชาสัมพนัธ์ดว้ยบางส่วน   
2.คณะได้จดัท าวีดีโอเพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร โดยให้สาขาวิชา
เสนอขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรไปยงัคณะ 
3.น าเสนอหลกัสูตรใน website ของคณะและวทิยาเขต  
4.ช้ีแจงรายละเอียด วตัถุประสงค์ และงานท่ีสามารถท าได้ ตอน
สัมภาษณ์ เพื่อรับเขา้ศึกษา 
5. ช้ีแจง ตอนปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
6. ประชาสัมพนัธ์การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหลกัสูตรในเครือข่าย
หน่วยงานท่ีมีการท าความร่วมมือกบัหลกัสูตร เช่น ชมรมเจา้หน้าท่ี
ความปลอดภยัภาคใต ้และการเขา้เยี่ยมสถานประกอบการในโอกาส
ต่างๆ เช่น นิเทศสหกิจศึกษา และฝึกงาน 

แผน่พบัประชาสัมพนัธ์  
เล่มหลกัสูตร  
ตารางการท า road show 
Website   วดีีโอ   
ก าหนดการปฐมนิเทศ 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 
        คณาจารยใ์นหลกัสูตรไดร่้วมกนัพิจารณาและก าหนดกลยทุธ์ของ
การจดัการเรียนการสอนท่ีชัดเจนของหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ของผูเ้รียน โดยกลยุทธ์การ
เรียนการสอนมีหลากหลายตามลกัษณะของรายวิชา และมุ่งเน้นท่ี
ผูเ้รียน เพื่อให้เกิดความต่ืนตวั ความอยากเรียนรู้ มีความพร้อมท่ีจะ
เรียนและรับความรู้ใหม่ๆ สามารถน าความรู้ท่ีไดเ้พื่อประยุกตใ์ช ้รู้จกั
การแก้ปัญหา มีกระบวนการศึกษาและแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ี
สนบัสนุนให้มีการจดัการเรียนการสอนแบบ Active learning  และ
การจัดการเรียนการสอนท่ีต้องใช้ภาษาองักฤษควบคู่  หลักสูตรมี
ขั้นตอนด าเนินการ ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ดงัน้ี  

1.สาขาวิชาประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบาย ขอ้ก าหนดของคณะและ
วทิยาเขต ซ่ึง มีการเนน้ให้จดัการเรียนการสอนแบบ  Active Learning 
50% และ มีการสอดแทรกภาษาองักฤษ  โดยคณะก าหนดให้แต่ละ
สาขามีภาษาองักฤษ 100 % อยา่งนอ้ย 1 รายวชิา  

2.อาจารยผ์ูส้อนด าเนินการสอนโดยเขียนกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ายวชิา และสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของคณะและวทิยาเขต  

3.ประเมินการเรียนการสอนโดยผูเ้รียน และ อาจารยผ์ูส้อนเสนอ
แนวทางปรับปรุงใน  มคอ. 5 ตวัอยา่งของกลยุทธ์ของการจดัการเรียน
การสอน ท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมี คุณภาพ (Quality learning) 
ไดแ้ก่ 

- มีการบรรยายเน้ือหาวิชาในห้องเรียน การมอบหมายงาน และ
การสอบกลางภาค สอบปลายภาค 

- ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัในชั้น
เรียน และมีการบูรณาการความรู้ 

- มีการอภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้
ท่ีเรียนมาประยกุตแ์กปั้ญหาของบทเรียน 

ประกาศเร่ืองการจดัการเรียนการ
สอนแบบ Active learning 
Curriculum mapping   
มคอ. 2  มคอ.3  และ มคอ.5   
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
- มีการมอบหมายงานเพื่อพฒันาทกัษะในดา้นการท าความเขา้ใจ

และการแกปั้ญหา การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มี
การอภิปรายงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นกลุ่มในชั้นเรียน การรายงาน
งานเก่ียวกบัหัวขอ้วิจยั หรือปัญหาท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกทกัษะ
การท างานเป็นกลุ่มและการส่ือสารกบัคนอ่ืน ๆ 

- ใช้โครงงานพิเศษเพื่อเพื่อบูรณาการเน้ือหา เพิ่มทกัษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
       หลกัสูตรไดพ้ยายามสร้างบรรยากาศการเรียนท่ียืดหยุ่น ร่วมมือ
กนั และ ฝึกความเป็นผูใ้ฝ่รู้ตลอดชีวติ  
(Lifelong learners) กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีดงัน้ี  
1. ผ่านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผูส้อน
สอดแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการเรียนการ
สอน เช่น การน าเสนอ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  การท ากิจกรรมกลุ่ม การ
ท าโครงงาน  
2. มีรายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร1 เพื่อให้นักศึกษาท า
โครงงานท่ีสนใจ  

มคอ. 3  รายวชิากิจกรรมเสริม
หลกัสูตร  
 

 
Diagnostic Questions AUN 4 

1. Is there an explicit educational philosophy shared by all staff members? 
ใช่   โดยการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่   การให้ขอ้มูลตอนสอบสัมภาษณ์  การช้ีแจง ตอน

สอนในชั้นเรียน  
 

2. Is diversity of learning environment promoted including exchange programme? 
มี  โดยมีการสนบัสนุนใหมี้การ เรียนรู้นอกสถานท่ี การศึกษาดูงาน  สหกิจ การฝึกงาน การ

แลกเปล่ียนนักศึกษาต่างชาติ กบัมหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ การจดัสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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3. Is teaching provided by other departments satisfactory? 
พอใจ   เพราะวา่มีการด าเนินการติดตามผลผา่นการนิเทศ  การประชุม การวางแผนร่วมกนั 

การประเมินความพึงพอใจ  
  

4. Are the teaching and learning methods used aligned with the expected learning outcomes? 
สอดคลอ้ง  โดยกิจกรรมการเรียนรู้ จดัโดยพิจารณาจากวตัถุประสงค์รายวิชาเป็นหลกั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 

5. How is technology used in teaching and learning? 
มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยผูส้อนแต่ละคน ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้ข้ึน เช่น  การใช ้ LMS  โปรแกรมส าเร็จรูป  
website, social network,  youtube,  วดีีโอ   

 
6. How is the teaching and learning approach evaluated?  Do the chosen methods fit into the 

learning outcomes of the courses? Is there sufficient variety in the methods? 
มีการประเมินการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนเป็นคนประเมิน online หลงัจบการเรียนการ

สอนในแต่ละเทอม  กิจกรรมการเรียนการสอนมีการจดัให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรายวิชา 
และมีความหลากหลาย โดยการจดักิจกรรมเป็นลกัษณะ  Active Learning  และมีการให้นกัศึกษา
ปฏิบติัการ ท ากิจกรรม โครงการ โครงงาน   

 
7. Are there any circumstances that prevent these desired teaching and learning methods from being 

used (number of students, infrastructure, teaching skills, etc.)? 
มีความแตกต่างดา้นความรู้พื้นฐานของนกัศึกษาแต่ละคน  ภาษาองักฤษ  ความพร้อมของ

หอ้งเรียน 
 

If research is a core activity for the university: 
8. When do students come into contact with research for the first time? 

นกัศึกษาจะไดมี้ประสบการณ์เร่ิมตน้จากการอ่านงานวิจยัในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน
ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ในชั้นปีท่ี 2 นกัศึกษาจะไดเ้รียนรายวิชาระเบียบวิธีการวิจยั และฝึกการเขียนโครง
ร่างการวจิยั  

 
 



 

52 
 

9. How is the interrelationship between education and research expressed in the programme? 
มีการด าเนินการดงัน้ี  
1.มีการท าวจิยัในชั้นเรียน 
2.น าผลการวจิยัมาเป็นเน้ือหาในการเรียนการสอน 
3.ใหน้กัศึกษาท าโครงงานวจิยั  
 

10. How are research findings applied in the programme? 
น ามาเป็นเน้ือหาในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการวจิยั  
 

If practical training and/or community service is a specific aspect of the teaching and learning approach: 
11. Is practical training a compulsory or optional part of the programme? 

มีการแบ่ง เป็นสองส่วน  คือการ ฝึกงาน  และสหกิจศึกษา 
How many credits are allocated to these activities? 

ฝึกงาน 3 หน่วยกิต  สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
 

12. Is the level of the practical training and/or community service satisfactory? 
มีการส ารวจความพึงพอใจ จากสถานประกอบการ โดยผลการส ารวจอยู่ในระดบัท่ีพึง

พอใจ  
What benefits do communities gain from the service provided by the programme? 

หลกัสูตรจดักิจกรรมหลากหลายเพื่อชุมชน  เช่น การบริการวิชาการของนักศึกษา และ
อาจารย์  การท าวิจัยร่วมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน  การท ากิจกรรมบ าเพ็ญของนักศึกษา  ตัวอย่าง
โครงการไดแ้ก่  

-ความปลอดภยัทางถนน  
-การตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ  
-โครงการรณรงคง์ดสูบบุหร่ีในนกัศึกษาและชุมชน 
 

13. What benefits do employers and students gain from the practical training? 
นกัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์ เทคนิค และไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีเรียนกบัสถานการณ์จริง  

ผูป้ระกอบการ ไดพ้ฒันางาน และไดถ่้ายทอดประสบการณ์  
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14. Are there any bottlenecks in the practical training? If so, what causes them? 
การหาสถานฝึกงาน  เกรดของนักศึกษา   จ  านวนสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

จ านวนนกัศึกษาฝึกงานท่ีสถานประกอบการตอ้งการ    ต าแหน่งท่ีตั้งของสถานประกอบการ  
15. How are students being coached? 

ในแต่ละสถานประกอบการ มีการจดัพี่เล้ียงเพื่อดูแลนกัศึกษาแต่ละคน โดยมีการวางแผน
ทั้งจากหลกัสูตรและสถานประกอบการเก่ียวกบักิจกรรมและงานท่ีให้นกัศึกษาท า  การฝึกสหกิจ
ศึกษาหลกัสูตรมีการก าหนดให้นกัศึกษาท าโครงงานวิจยัโดยมีการก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้
ค  าปรึกษา และมีท่ีปรึกษาในสถานประกอบการดว้ยเพื่อเป็นพี่เล้ียง                           
 

16. How is the assessment done? 
การประเมินมาจาก  2  ดา้น คือ จากอาจารยนิ์เทศและจากสถานประกอบการ  
จากอาจารยนิ์เทศ  มีสองส่วน จากการไปนิเทศและจากการสอบ 
จากสถานประกอบการ  มีการใหค้ะแนนจากแบบประเมินท่ีหลกัสูตรจดัท าไปให ้  
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

        

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

       

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 5 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes 

มีการประเมินตั้งแต่การรับเขา้คือดูคุณวุฒิการศึกษา เช่น 
ผูส้มคัรจะตอ้งส าเร็จการศึกษา  ม.6 สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า
และประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ ในการติดตามความก้าวหน้า ระหว่างศึกษา สามารถ
พิจารณาได้จากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค และทดสอบ
ปลายภาค โดยดูไดใ้น มคอ. 3  ของแต่ละวิชา และมีเกณฑ์ในการ
จบการศึกษาท่ีนักศึกษาทุกคนตอ้งผ่านเกณฑ์ ตามท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 
 

เอกสารการเป็นกรรมการสอบ
สัมภาษณ์แต่ละโครงการ 
มคอ. 3  มคอ. 5 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 

  ในทุกๆรายวิช า  อาจารย์ประจ าวิช าจะ มีการ ช้ีแจง มคอ. 3  



 

56 
 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ คะแนนเก็บ คะแนนสอบ รวมถึงรูปแบบการ
ประเมิน และการให้คะแนนต่างๆอย่างชดัเจนให้นกัศึกษาได้รับรู้ 
ซ่ึงการประเมินดว้ยการสอบ และการเก็บคะแนนเหล่าน้ีสอดคลอ้ง
และครอบคลุมวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และเกณฑ์การประเมิน
ตอ้งมีมาตรฐาน   

มคอ. 5  

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability 
and fairness of student assessment 

หลักสูตรฯจะมีการประชุมพิจารณาการตดัเกรด และการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเกรดท่ีผิดปกติก่อนท่ีอาจารยแ์ต่ละท่าน
จะส่งระดบัคะแนน ในบางรายวิชาท่ีมีนกัศึกษาไม่ผ่านจ านวนมาก 
หรือมีระดับคะแนนผิดปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
ขอให้แสดงรายละเอียดวิธีการประเมิน เพื่อไม่ให้เกิดอคติในการ
ประเมินผลการเรียน 

อาจารย์ผูส้อนมีเกณฑ์ในการให้คะแนน เพื่อความถูกต้อง
และแม่นย  าในการวดัประเมินผล แต่ยงัไม่มีการส่ือสารออกมาเป็น
ระบบและถ่ายทอดไปยงัผูเ้รียน  

 รายงานการประชุมของหลกัสูตร 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
หลักสูตรมีระบบในการติดตามความก้าวหน้าของผลการ

เรียน และการแก้ไขปัญหาท่ีทนัท่วงที โดยในแต่ละรายวิชาของ
หลกัสูตรอาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูติ้ดตามความกา้วหน้าในการเรียน
ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ  คณะมีระบบแจง้ผลการ
เรียนแก่นักศึกษาเม่ือสอบกลางภาคเสร็จ  มีโครงการอาจารย์ท่ี
ปรึกษาพบนกัศึกษา เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแกไ้ข  
  

มคอ. 5   
โครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบ
นกัศึกษา   
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย เก่ียวกับคะแนนและ

เกรดกบัอาจารยผ์ูส้อนได้โดยตรง  นอกจากน้ีสามารถยื่นแบบค า
ร้องขอทบทวนผลการเรียน เขา้สู่กรรมการคณะเพื่อพิจารณาได ้ 

 บนัทึกขอ้ความร้องเรียน   
ระเบียบการร้องเรียนเก่ียวกบัคะแนน
และเกรด  
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Diagnostic Questions AUN 5 
1. Is entry assessment done on new students? 

ขั้นแรกมีการประเมินจากเอกสารผลการเรียนและขอ้มูลประวติัส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของหลกัสูตรโดยกรรมการตรวจสอบเอกสาร ขั้นท่ีสองมีการ
สอบสัมภาษณ์โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ท่ีแต่งตั้งข้ึน  
 

2. Is exit assessment done on departing (graduating) students? 
ไม่มี  

 
3. To what extent do the assessment and examinations cover the content of the courses and 

programme? To what extent do the assessment and examinations cover the objectives of the 
courses and of the programme as a whole? 

การประเมินสอดคล้องและคลอบคลุมกับวตุัประสงค์ของหลักสูตร และเน้ือหาแต่ละ
รายวชิา โดยมีการด าเนินการดงัน้ี  

1. การออกขอ้สอบตามวตัถุประสงคร์ายวชิาโดยผูส้อน 
2. มีกรรมการประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา 
3. มีการประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านทกัษะทาง

ปัญญา โดยอาจารยผ์ูส้อนแต่ละท่าน  
4. มีการประเมินคุณลกัษณะของนกัศึกษาจากสถานประกอบการ ระหวา่งการฝึกงาน หรือ 

สหกิจศึกษา  
 

4. Is the assessment criterion-referenced? 
การประเมินมี สองรูปแบบ  คือการ อิงเกณฑ ์ และอิงกลุ่ม   

 
5. Is a variety of assessment methods used? What are they? 

ในแต่ละรายวิชา มีรูปแบบการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น จากการท างาน  การท ากิจกรรม
กลุ่ม การท าโครงการ  โครงงาน  การทดสอบยอ่ย การสอบระหวา่งภาค  และการสอบปลายภาค  

 
6. Are the pass/fail criteria clear? 

ชดัเจน เน่ืองจากมีการช้ีแจงการตกหรือผา่นแก่นกัศึกษาในคาบแรกของการเรียน 
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7. Are the assessment/examination regulations clear? 
ชัดเจน เพราะต้องท าการช้ีแจงให้นักศึกษาทราบในคร้ังแรกของการเรียน ซ่ึงนักศึกษา

สามารถซกัถามและทกัทว้งไดถ้า้ไม่ชดัเจน 
 

8. Are any safeguards in place to ensure objectivity? 
มีการก าหนดใน   มคอ. 2   และ  มคอ. 3 

 
9. Are the students satisfied with the procedures? What about complaints from students? 

นกัศึกษาสามารถร้องเรียน ผลการประเมินผา่นอาจารยผ์ูส้อนและผูบ้ริหารได ้
 

10. Do clear rules exist for re-assessment and are students satisfied with these? 
มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ผา่นการประเมินจากนกัศึกษา และมีการประชุมหลกัสูตร

เพื่อพิจารณาเกรด  และมีกรรมการประจ าคณะพิจารณาความเหมาะสมของเกรด 
 

A special form of student assessment is the final project (dissertation, thesis or project). This 
requires students to demonstrate their knowledge and skills and their ability to manipulate the 
knowledge in a new situation. 

11. Do clear regulations exist for the final project? 
มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินโครงการในรายวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษาของหลกัสูตร

อยา่งชดัเจน  
 

12. What criteria have been formulated to assess the final project? 
เกณฑ์ในการประเมินโครงการรายวิชาโครงงาน มีสัดส่วนในการประเมินจากกรรมการ

พิจารณาโครงงาน 40 % จากการประเมินโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 60%  
เกณฑ์ในการประเมินโครงการรายวิชาสหกิจศึกษา มีการประเมินจากอาจารยนิ์เทศ 10% 

สถานประกอบการ 50%   การน าเสนอและเล่มรายงาน 40% 
 

13. What does the preparation for producing the final project involve (in terms of content, methods, 
and skills)? 

หลกัสูตรไดเ้ตรียมความพร้อมในการจดัท าโครงการของนกัศึกษา ตั้งแต่การวางแผนการ
เรียงล าดบัรายวิชาในหลกัสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้นกัศึกษา ไดแ้ก่ รายวิชา ระเบียบวิธีวิจยั 
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สัมมนา โครงงาน 1  โครงงาน 2  สหกิจศึกษา 1 สหกิจศึกษา 2  ส าหรับในส่วนของเน้ือหา 
วธีิการ และทกัษะทางวชิาชีพ นกัศึกษาจะไดรั้บจากรายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและใน
รายวิชาเหล่านั้นก็จะให้นกัศึกษาไดป้ระยุกตค์วามรู้กบัสถานการณ์จริงต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการน ามาต่อยอดในการท าโครงการไดอ้ยา่งดี 
 

14. Is the level of the final project satisfactory? 
นกัศึกษาสามารถน าความรู้มาใชใ้นการท าโครงการไดอ้ยา่งดี  

 
15. Do any bottlenecks exist for producing final project? If so, why? 

เคร่ืองมือมีจ านวนนอ้ย ตอ้งบริหารจดัการเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึง กระทบ
กบัระยะเวลาในการท าโครงการของนกัศึกษา 
 

16. How are students being coached? 
นกัศึกษาสามารถเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาตามความสนใจร่วมกนัได ้โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

benchmarked for improvement. 

AUN 6 
Academic Staff Quality 



 

61 
 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
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 
           หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี                                                                                 

  1. ค านวณภาระงานสอนของอาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรและ
ส่งไปยงักองการบริหารและการพฒันายุทธศาสตร์ วิทยาเขต   สุ
ราษฎร์ธานี เพื่อขอกรอบต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรงตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด ทาง
หลกัสูตรจึงไดก้ าหนดคุณสมบติัของอาจารยท่ี์จะเปิดรับตามกรอบ
ต าแหน่งท่ีไดข้อไป ดงัน้ี                                                                         

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชา
ท่ี เ ก่ียวข้อง (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสุขสาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภยั)                                                            

- มีประสบการณ์การสอนในระดบัมหาวิทยาลยั ในหลกัสูตร 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี                                                                                                      

- มีประสบการณ์ในการท างานบริการวิชาการในสถาน
ประกอบการหรือชุมชนภายนอก                                                                                                                                 

- มีประสบการณ์ในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย ได้แก่ งานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและงานด้าน
ประกนัคุณภาพ                                                                              

แผนกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ ทำงอำชีพของบุคลำกร สำย
วิชำกำร บุคลากรสายวิชาการ เม่ือมีคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ง
ครบถว้น สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังน้ี ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ ดงัน้ี                                                                                                    

1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า
เกา้ปี                              

 2) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่
หา้ปี                                                                                                          

3) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่
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สองปี                                                                                           

ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์
และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี                                                                                                           

ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี   คณาจารย์
ในหลักสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัได้วางแผนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการ ดงัตารางดา้นล่าง 
อำจำรย์ ผศ. รศ. 
1. ดร.ปัทมา เสนทอง 2560 2565 
2. ดร.นุจรีย ์แซ่จิว 2561 2566 
3. อ.ณฐัจิต อน้เมฆ 2561 2566 

 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, 
research and service 
             มีการแบ่งภาระงานสอนของคณาจารยใ์นหลกัสูตร                                           
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยกระจายภาระงานสอนของ
อาจารยใ์นหลกัสูตรใหใ้กลเ้คียงกนั ซ่ึงสรุปภาระงานสอนของ
อาจารยแ์ต่ละท่านดงัต่อไปน้ี                                                                                                                    
ดร.ปัทมำ เสนทอง                                                                                                
ภำคกำรศึกษำที ่1                                                                                                         
924-352 พิษวทิยาในงานอุตสาหกรรม                                                                 
924-457 อาชีวเวชศาสตร์                                                                                    
924-486 การยศาสตร์                                                                                         
921-303 กฏหมายอุตสาหกรรม แรงงานและส่ิงแวดลอ้ม                                     
921-404 สหกิจศึกษา 1                                                                                            
ภำคกำรศึกษำที ่2                                                                                               
921-303 กฏหมายอุตสาหกรรม แรงงานและส่ิงแวดลอ้ม                                 
922-204 การศึกษาการท างานและการยวทิยา                                                            
924-324 มาตรฐานสากลดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั                                    
และส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                     
924-322 การเก็บตวัอยา่งและวเิคราะห์ดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
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และความปลอดภยั                                                                                                                                                                                                            
921-405 สหกิจศึกษา 2                                                                                       
ดร.นุจรีย์ แซ่จิว                                                                                                     
ภำคกำรศึกษำที ่1                                                                                             
923-454 การโตต้อบเหตุฉุกเฉินและภยัพิบติั                                                               
924-453 การป้องกนัและควบคุมอคัคีภยั                                                            
924-486 การยศาสตร์                                                                                                                                                 
ภำคกำรศึกษำที ่2                                                                                             
924-223 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอนัตราย                                     
924-322 การเก็บตวัอยา่งและวเิคราะห์ดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภยั                                                                                                               
924-324 มาตรฐานสากลดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวด
ลอ้ม 
 อ.ณฐัจิต อ้นเมฆ                                                                                              
ภำคกำรศึกษำที ่1                                                                                              
924-354 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                                  
924-326 คุณภาพอากาศภายในอาคาร                                                                      
924-221 เคมีส าหรับงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั                                         
924-321 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล                                                     
ภำคกำรศึกษำที ่2                                                                                                    
924-355 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม                                                                     
921-452 ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม                                                
อ.ลเิลยีน ววิฒัน์                                                                                               
ภำคกำรศึกษำที ่1                                                                                           
921-315 จิตวทิยาอุตสาหกรรม                                                                          
924-351 อนามยัส่ิงแวดลอ้ม                                                                                   
924-351 การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ                                       
921-322 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม                                       
ภำคกำรศึกษำที ่2                                                                                             
924-222 การประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงในทางอาชี
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วอนามยั                                                                                                  
924-328: ระบาดวทิยา                                                                                        
หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดมี้การแต่งตั้งให ้ดร. นุ
จรีย ์แซ่จิว ท าหนา้ท่ีผูช่้วยหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ
อุตสาหกรรมและท าหนา้ท่ีประธานหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั และแต่งตั้งให ้อ.ณัฐจิต อน้เมฆ เป็น QMR ประจ าหลกัสูตร
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัและเป็นคณะกรรมการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพและบริหารความเส่ียงภายในคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ซ่ึงไดมี้การจดัการประชุมในหลกัสูตรเพื่อ
พิจารณาทั้งในเร่ืองการขอครุภณัฑท่ี์ใชใ้นการเรียน การสอน การ
แบ่งรายวชิาสอนเพื่อให้อาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรมีภาระงานสอน
ท่ีใกลเ้คียงกนั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารหลกัสูตร 
โดยมี ดร.ปัทมา เสนทอง เป็นประธาน และมีอาจารยใ์นหลกัสูตรเป็น
กรรมการ นอกจากน้ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการปรับปรุง
หลกัสูตร โดยมี ดร.นุจรีย ์แซ่จิว เป็นประธาน ดร.ปัทมา เสนทอง 
เป็นเลขานุการ และอาจารยใ์นหลกัสูตรเป็นกรรมการ   
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and communicated 

หลกัเกณฑ์กำรสรรหำบุคลำกรสำยวชิำกำร                                                                    
1. อนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกบุคคล                                             
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง

ท่ีใชใ้นการสรรหาและคดัเลือก                                                                                                                      
3. คณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก ประกอบดว้ย                                                        
3.1 ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูท่ี้ได้รับ

มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว เป็นประธานกรรมการ                                                                   
3.2 ผู ้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู ้ ท่ีได้รับ

มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว เป็นกรรมการ                                                                             
3.3 ผูท้รงคุณวฒิุ 1-3 คน เป็นกรรมการ                                                                            
4. หนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก                                                           
4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซ่ึงผู ้มี

ความรู้ความสามารถและเหมาะสมกบัต าแหน่ง                                                                                                    
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4.2 ด าเนินการสรรหาและคดัเลือก                                                                                       
5. วธีิการสรรหาและคดัเลือก มีดงัน้ี                                                                                   
5.1 สอบขอ้เขียน                                                                                                               
5.2 สอบปฏิบติั                                                                                                                
5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด                                           
5.4 วิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก

ก าหนดตามท่ีเห็นเหมาะสมแลว้รายงานให้มหาวิทยาลยัทราบ6. ผูท่ี้
ผ่านการคดัเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบ
ปฏิบติั สอบสัมภาษณ์ ไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่     ร้อยละ 70 

กระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรสำยวชิำกำร                                                                         
1. อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก โดยมี

คณะกรรมการ 3-5 คน                                                                             
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง 

และวธีิการท่ีใชใ้นการสรรหาและคดัเลือก                                                                                                      
3. ประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก                                                                                    
4. ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกตามวธีิการท่ีก าหนด                                                      
5. ประกาศผูผ้า่นการคดัเลือก                                                                                  
น โ ย บ ำ ย ใ น ก ำ ร จ้ ำ ง ง ำ น บุ ค ล ำ ก ร ส ำ ย วิ ช ำ ก ำ ร                                                                  

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้จ้างจากผู ้ท่ีผ่าน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการก าหนด และให้อธิการบดี หรือผู ้ท่ีอ ธิการบดี
มอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจสั่งจา้งและลงนามในสัญญาจา้ง โดยการจา้ง
พนกังานมหาวทิยาลยั มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี                                

 1. การจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั จา้งคร้ังแรกใหจ้า้งจนถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน ของปีนั้น                                                                                                                                   

2. การจา้งคร้ังต่อไประยะเวลาการจา้งขั้นต ่า ไม่ต ่ากวา่ 1 รอบ
การประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี                                                                                                         

3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการท่ีได้รับการจ้าง
มาแล้วไม่น้อยกว่า  5 ปี  งบประมาณ และด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์หรือศาสตราจารย ์การจา้งต่อจา้งไดจ้นครบเกษียณอายุ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด                   
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 4. การท าสัญญาจา้งใหท้  าตามแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด และ

ให้หน่วยงานท่ีจะจ้างก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับภาระงานท่ีจะ
มอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลยัปฏิบติัให้ชัดเจน และให้ถือว่า
ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจา้งดว้ย                                                                                                                  

5. อตัราค่าจา้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

มหาวทิยาลยัไดป้ระกาศคุณลกัษณะในหนา้ท่ีของบุคลากรสาย
วิชาการไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
จ านวน 5 ขอ้ และสมรรถนะเฉพาะงานจ านวน 3 ขอ้ ดงัน้ีสมรรถนะ
หลกั 5 ขอ้ ไดแ้ก่                                                                         

1. จริยธรรม                                                                                                                  
การด ารงตน และประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                                                                                                    

2. มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ                                                                                                     
ความตั้งใจและความพยายามในการใหบ้ริการแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ท่ีมาติดต่อ                                                                                  

   3. การท างานเป็นทีม                                                                                                   
ความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน 
หน่วยงานหรือสถาบนัรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษา
สัมพนัธ์ภาพกบัสมาชิกในทีม                                                                                                                                        

4. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                                                                                    
ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบติั
หนา้ท่่ีดว้ยการศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จน
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ ประสบการณ์ เขา้กบัการปฏิบติังานให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ                                                           

 5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ                                                                                                      
ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหดี้หรือใหเ้กินมาตรฐานท่ีมีอยู ่
การสร้างพฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ี
ยาก และทา้ทาย ชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อน                                                                        
สมรรถนะเฉพาะงาน จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่                                                                          
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1. ความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีรับผดิชอบ                                                                         

มีความรู้ความเขา้ใจในระบบและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการปฏิบติังานให้เกิดผลส าเร็จ
ได ้                                                                           

 2. ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผดิชอบ                                                                            
มีทกัษะ ความช านาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในงานท่ี
รับผดิชอบ                                                                                         

  3. ความสามารถในการประสานงาน                                                                      
การติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่าง ๆ ระหวา่ง
บุคคลหรือหน่วยงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนโดยวาจา ลายลกัษณ์
อกัษร รวมทั้งการแสดงออกดว้ยท่าทางท่ีเหมาะสมท าใหเ้กิดผลดีแก่
ทุกฝ่ายและบรรลุเป้าหมายของงาน 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to 
fulfil them 

   หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดด้ าเนินการตาม
ระบบและกลไกของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ได้จดัสรรงบประมาณในการพฒันาอาจารยใ์นหลกัสูตรให้มี
ศกัยภาพท่ีสูงข้ึน โดยจดัสรรงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาใน
วชิาชีพ อาทิ                                                                                                     

- สนบัสนุนทุนพฒันาอาจารย ์เพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญา
เอก                                                                                                                

- สนบัสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรในหลกัสูตรไดพ้ฒันา
ความรู้ ในศาสตร์ท่ีสนใจ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ในทุกปี โดย
สนบัสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ปี                                                                                                                    

- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์
              นอกจากน้ี ยงัมีการจดัโครงการพฒันาบุคลากร ตามความ
ตอ้งการของหลกัสูตร โดยให้หลกัสูตรส่งโครงการมายงัคณะ และ
คณะส่ง ต่อให้ ส่ วนกลาง  เพื่ อพิ จารณาขอรับการสนับสนุน
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งบประมาณในแต่ละปี  และเ ม่ือโครงการได้รับการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิทินการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี  เพื่ อก าหนดระยะเวลาและ
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
            หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัได้ด าเนินการโดย
จัดส่งบุคลากรเข้า ร่วมโครงการท่ีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้
ด าเนินการจดัโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรไปแลว้ อาทิ                                                                                               
โครงกำรปฐมนิเทศและพัฒนำอำจำรย์ใหม่ โดย ดร.นุจรีย ์แซ่จิวได้
เข้าโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทั้ งท่ีจัดข้ึนโดย
มหาวทิยาลยัและวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี และไดเ้ขา้ร่วมการประชุมใน
หลกัสูตรทุกคร้ัง ท าให้ทราบและเขา้ใจในหลกัสูตรอาชีวอนามยัเป็น
อยา่งดี                                                
โครงกำรทีเ่น้นทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอน เช่น                                                                    

- เทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21                                                                                                                        

- นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21                                           
นอกจากน้ีหลกัสูตรยงัสนับสนุนให้บุคลากรได้ไปน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการในระดบันานาชาติ เพื่อใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์
และสร้างความร่วมมือในการท าวิจยั โดยมี ดร. ปัทมา เสนทอง ไป
เสนอผลงานทางวิชาการท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน และนอกจากน้ี
หลกัสูตรยงัสนบัสนุนให้อาจารยใ์นหลกัสูตรขอทุนพฒันาศกัยภาพ
การท าวิจยัของอาจารยใ์หม่ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้อาจารยใ์นหลกัสูตรพฒันาโครงร่างวิจยัเพื่อขอทุนวิจยัจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี ดร. ปัทมา เสนทอง และ                   
ดร.นุจรีย ์แซ่จิว ไดรั้บทุนน้ี                                                                                  

ทั้งน้ีการพฒันาศกัยภาพของอาจารยท์างดา้นวิชาชีพนั้น จะถูก
ก าหนดจากระเบียบของมหาวิทยาลยั ในเร่ืองของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเร่ืองการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงมีกรอบของ
ระยะเวลาท่ีจะตอ้งด าเนินการอย่างชัดเจน โดยหลกัสูตร คณะและ
หน่วยงานจะส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการเป็นระยะ ซ่ึงสามารถช้ีวดัได้
จากผลงานของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service 

ระบบกำรให้รำงวัลและกำรยกย่องบุคลำกรสำยวิชำกำร                                              
เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของบุคลากรสายวชิาการ เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงไดม้อบเงินรางวลัเน่ืองในโอกาสวนั
ส าคญัของวทิยาเขต ดงัน้ี                             

 1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์เงิน
รางวลั 10,000 บาท                                                                                              

2) ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(อยูร่ะหวา่ง
การพิจารณา)                                                                                             

3) ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์(อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา)                                                                                   

กระบวนกำรประเมินกำรสอน (ตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วชิำกำร)          

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ โดยให้มีผลการสอนตามท่ีสถาบนัก าหนด 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดให้มีคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน ประกอบดว้ย                                                                                             

1) คณบดีหรือรองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมาย เป็นประธาน
อนุกรรมการ                                                                                          

2) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซ่ึงด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากว่าต าแหน่งท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ เป็น
อนุกรรมการ                                                                                    

 3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ                                                                                                      

ผูย้ื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะตอ้งยื่นขอประเมินผล
การสอนดว้ย ซ่ึงอาจขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหนา้ก่อนขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุไดไ้ม่
เกิน 3 ปี 
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กระบวนกำรกำรประเมิน และวัดผลกำรด ำเนินของบุคลำกร
สำยวชิำกำร (รวมถึงกำรประกำศเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนของแต่
ล ะ ห ลั ก สู ต ร )  ผ ล ต่ อ ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ ขึ้ น เ งิ น เ ดื อ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์และวิ ธี
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสายวชิาการ ดงัน้ี                             

1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดงัน้ี                                                                                                    

1.1 คร้ังท่ี 1  ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม - 31 มกราคม                                                     
1.2 คร้ังท่ี 2  ระหวา่งวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ - 31 กรกฎาคม                                               
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน ้ าหนกัในการ

ประเมิน                                                                                               
2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดส่วนค่าน ้ าหนักในการประเมิน 

ร้อยละ 80                                                                                                 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน ้ าหนักในการ

ประเมิน ร้อยละ 20                                                                               
3) การก าหนดระดบัผลการประเมิน  แบ่งระดบัผลการประเมิน

ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี                                                                                                               
ระดบัดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100                                                              
ระดบัดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89                                                            
ระดบัดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79                                                                  
ระดบัพอใช ้ คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69                                                                   
ตอ้งปรับปรุง ไม่ผา่นการประเมิน และไม่ไดรั้บการพิจารณาเพิ่ม
ค่าจา้ง  คะแนนนอ้ยกวา่ร้อยละ 60                                                                                                         

4) ระดบัการประเมิน  ก าหนดใหมี้การประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี                                    
4.1 ระดบัท่ี 1  การประเมินตวับุคคล โดยคณะกรรมการของ

ภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควชิา และตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชา
ชั้นตน้เป็นกรรมการ                                                   

 4.2 ระดบัท่ี 2  คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินการ
ปฏิบติัราชการระดบัคณะหรือหน่วยงาน                                                                                                     

4.3 ระดบัท่ี 3  คณะกรรมการกลัน่กรองผลประเมินการปฏิบติั
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
ราชการระดบัมหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวทิยาลยั                                                                          

สมรรถนะบุคลำกร (กำรก ำหนดสมรรถนะ เกณฑ์กำรประเมิน 
สมรรถนะบุคลำกรสำยวชิำกำร กระบวนกำรในกำรประเมิน 

และกำรปรับเงินเงินเดือน) – competency online                                                           
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบติัราชการสายวชิาการ ดงัน้ี                                                                                     

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency)                                              
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial 

Competency)                                                                                      
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นวชิาชีพ (Functional 

Competency)                                                                            
บุคลากรสายวชิาการ ใหป้ระเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ านวน 5 ขอ้ 

และขอ้ 3) จ านวน 3 ขอ้                                                                                                         
บุคลากรสายวชิาการท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร ใหป้ระเมิน

สมรรถนะขอ้ 1) จ านวน 5 ขอ้ และใหเ้ลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 
3) รวมจ านวน 3 ขอ้                                                          

 การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลกัเกณฑแ์ละวธีิ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสายวชิาการ 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
            อาจารยใ์นหลกัสูตรมีการตีพิมพง์านวิจยัอย่างต่อเน่ืองทั้งใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ  ซ่ึ ง มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง น้ี                                                                      
ระดับชำติ                                                                                                                           

1. ณฐัชะพงศ ์ ทองเงิน ศุภวชิญ ์ นาคคร้ืน ณฐัจิต  อ้นเมฆ และ 
จินดา  คงเจริญ.ปริมาณสปอร์ของรา Aspergillus spp, Cladosporium 
spp และ Penicillium spp ชกัน าใหเ้กิดโรคหอบหืดอยา่งมีศกัยภาพใน
นกัเรียนอายุ 10 - 15 ปี. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2559. ฉบบัท่ี 1 
เดือนมกราคม – มีนาคม.                                   

2. ณัฐพงศ์ ปานศิริ และ ปัทมำ เสนทอง. 2558. การศึกษา
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ในการท างานระดบัวิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม เขตจงัหวดั  สุ
ราษฎร์ธานี.  การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านการบริหารจดัการ 
คร้ังท่ี 7.                                                              

 3. จ  านงค ์ธนะภพ นุจรีย์ แซ่จิว ภรณ์ทิพย ์ศรีสังแกว้ แสงระพี 
โกติกุล.(2556). ความเส่ียงด้านการยศาสตร์และอาการปวดของ
กล้ามเน้ือในผูป้ระกอบอาชีพมาดอวน ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช. วารสารความปลอดภยัและสุขภาพ.                                                                                                         

4. อุมารัตน์  ศิริจรูญวงศ์ นุจรีย์ แซ่จิว  รังสิยา โพธ์ทอง.
(2553). การประเมินความเส่ียงดา้นเสียงของพนกังานในโรงงานผลิต
มอ เตอ ร์คอม เพรส เซอ ร์  กร ณี ศึกษา  โรงงานผ ลิตมอ เตอ ร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ จงัหวดักรุงเทพมหานคร. 19(5), 823-832                                                                                                
ระดับนำนำชำติ                                                                                                      

1. Ekpanyaskul C, Sangrajrang S, Ekburanawat W, Brennan 
P, Mannetje A, Thetkathuek A, Saejiw N, Ruangsuwan T,Boffetta 
P. Semi-quantitative exposure assessment of occupational exposure 
to wood dust and nasopharyngeal cancer risk. Asian Pac J Cancer 
Prev. 2015;16(10): 4339-45.            

2. Senthong P, Millington CL, Wilkinson OJ, Marriott AS, 
Watson AJ, Reantong O, Eyers CE,Williams DM, Margison GP and 
Povey AC. The nitrosated bile acid DNA lesion O6-
carboxymethylguanine is a substrate for the human DNA repair 
protein O6-methylguanine-DNA methyltransferase. Nucleic Acids 
Research. 2013: 3047-3055.                                                                     

3. Latypov VF, Tubbs JL, Watson AJ, Marriott AS, McGown 
G, Thorncroft M, Wilkinson OJ, Senthong P, Butt A, Arvai AS, 
Millington CL, Povey AC, Williams DM, Santibanez-Koref MF, 
Tainer JA, and Margison GP. Atl1 Regulates Choice between 
Global Genome and Transcription-Coupled Repair of O6-
Alkylguanines. Molecular cell 2012, 47: 50-60.                                                      

4. Abdu K, Aiertza MK, Wilkinson OJ, Grasby JA, Senthong 
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
P, Povey AC, Margison GP andWilliams DM. Synthesis of 
oligodeoxyribonucleotides containing a conformationally-locked 
anti analogue of O6-methyl-2’-deoxyguanosine and their recognition 
by MGMT and Atl. Chemical Communications 2012, 48: 11214-
11216. 

 

Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors - - - - - 
Associate/ 
Assistant Professors 

- - - - - 

Full-time Lecturers - 5   60 

Part-time Lecturers - - - - - 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

- - - - - 

Total - 5    
 

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

2559    

2558    

2557    

2556    

2555    
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Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2559 - 1 - - 1  

2558 - 1 - 1 2  

2556 - 1 - 1 2  

2555 - - - 2 2  

2553 - 1 - - 1  

 

Diagnostic Questions AUN 6 
Academic staff: 

1. Are academic staff members competent and qualified for their jobs? 
           หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ด าเนินการดังต่อไปน้ีเพื่อหาอาจารย์ท่ีมี
ความสามารถและมีคุณภาพ โดยการค านวณภาระงานสอนของอาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรและ
ส่งไปยงักองการบริหารและการพฒันายุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อขอกรอบต าแหน่ง
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร และเพื่อให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตรงตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด ทาง
หลกัสูตรจึงไดก้ าหนดคุณสมบติัของอาจารยท่ี์จะเปิดรับตามกรอบต าแหน่งท่ีไดข้อไป ดงัน้ี 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง (อาชีวอนามยัและความ   
   ปลอดภยัหรือสุขสาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั)  
- มีประสบการณ์การสอนในระดบัมหาวทิยาลยั ในหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไม่ 
  นอ้ยกวา่ 3 ปี 
- มีประสบการณ์ในการท างานบริการวชิาการในสถานประกอบการหรือชุมชนภายนอก 
- มีประสบการณ์ในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดแ้ก่ งานพฒันาหรือ 
 ปรับปรุงหลกัสูตรและงานดา้นประกนัคุณภาพ 
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2. Are the competencies and expertise of the academic staff adequate for delivering the 
programme? 
              หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรได้พฒันาความรู้
ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มีศักยภาพท่ีสูงข้ึน โดยจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาในวชิาชีพ อาทิ 
  - สนบัสนุนทุนพฒันาอาจารย ์เพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก 
  - สนบัสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรในหลกัสูตรไดพ้ฒันาความรู้ในศาสตร์ท่ีสนใจ
หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ในทุกปี โดยสนบัสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ปี  
  - สนบัสนุนทุนโครงการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีด ารง
ต าแหน่งอาจารย ์
   นอกจากน้ี ยงัมีการจดัโครงการพฒันาบุคลากร ตามความตอ้งการของหลกัสูตร โดยให้
หลกัสูตรส่งโครงการมายงัคณะ และคณะส่งต่อใหส่้วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณในแต่ละปี และเม่ือโครงการไดรั้บการพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณแลว้ จึงน ามา
ก าหนดเป็นปฏิทินการจดัโครงการพฒันาบุคลากรประจ าปี เพื่อก าหนดระยะเวลาและผูรั้บผดิชอบ
โครงการ 

  ทั้งน้ีการพฒันาศกัยภาพของอาจารยท์างดา้นวชิาชีพนั้น จะถูกก าหนดจากระเบียบของ 
มหาวิทยาลยั ในเร่ืองของการประเมินผลการปฏิบติังานและเร่ืองการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงมี
กรอบของระยะเวลาท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งชดัเจน โดยหลกัสูตร คณะและหน่วยงานจะส่งเสริม
ใหเ้กิดกระบวนการเป็นระยะ ซ่ึงสามารถช้ีวดัไดจ้ากผลงานของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

3. What are the challenges institutions meet or encounter with regards to human resources, such as 
age distribution, difficulties in filling vacancies or in attracting qualified academic staff? How do 
institutions handle these challenges? 
            มหาวทิยาลยัไดป้ระกาศคุณลกัษณะในหนา้ท่ีของบุคลากรสายวชิาการไวอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกัจ านวน 5 ขอ้ และสมรรถนะเฉพาะงานจ านวน 3 ขอ้ ดงัน้ี
สมรรถนะหลกั 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. จริยธรรม  
  การด ารงตนและประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
 จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2. มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ  
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  ความตั้งใจและความพยายามในการใหบ้ริการแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมาติดต่อ 
3. การท างานเป็นทีม  

  ความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบนัรวมทั้ง 
 ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพนัธ์ภาพกบัสมาชิกในทีม 

4. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
  ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบติัหนา้ท่่ีดว้ยการศึกษา  
 คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ ประสบการณ์ เขา้กบัการ 
 ปฏิบติังานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ 

5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
  ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหดี้หรือใหเ้กินมาตรฐานท่ีมีอยู ่การสร้างพฒันา 
 ผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียาก และทา้ทาย ชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถ 
 กระท าไดม้าก่อน  
  สมรรถนะเฉพาะงาน จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
  1. ความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีรับผดิชอบ 

       มีความรู้ความเขา้ใจในระบบและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้
และทกัษะต่าง ๆ ในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลส าเร็จได ้

   2. ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผดิชอบ 
   มีทกัษะ ความช านาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในงานท่ีรับผดิชอบ 
   3. ความสามารถในการประสานงาน 

  การติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่าง ๆ ระหวา่งบุคคลหรือหน่วยงานได ้
 อยา่งถูกตอ้งและชดัเจนโดยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งการแสดงออกดว้ยท่าทางท่ีเหมาะสมท า 
 ใหเ้กิดผลดีแก่ทุกฝ่ายและบรรลุเป้าหมายของงาน 

 
4. How many Master's and PhD degree holders are there among the academic staff? 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 3 คน และมีคุณวฒิุ
ปริญญาโทจ านวน 2 คน 

 
5. What policy is pursued with regard to the employment of academic staff, both in teaching and 

research? 
ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวชิาการ ใชร้ะบบ HR-MIS ซ่ึงเป็นระบบท่ี

สามารถเก็บขอ้มูลบุคลากรดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลภาระงาน (สอน วจิยั บริการวชิาการ บริหารและ
อ่ืน ๆ) ผลงานทางวชิาการ และประวติัการเขา้ประชุม อบรมสัมมนา ขอ้มูลบางส่วนถูกน าไปใช้
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ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบติัราชการเพื่อการพฒันาและเพิ่มค่าจา้ง และเป็นประวติั
ผลงานของแต่ละบุคคลท่ีสามารถสืบคน้ยอ้นหลงัไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

6. Is conscious effort made to involve professors in mentoring and/or training junior/new academic 
staff? 

บุคลากรใหม่ทุกคนจะไดรั้บการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อใหบุ้คลากรใหม่มีความรู้ความ
เขา้ใจเป้าหมาย ภารกิจ โครงสร้างองคก์ร ตลอดจนเพื่อการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกนั นอกจากน้ี
ยงัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีบุคลากรใหม่สังกดัใหก้ารดูแล ใหค้  าปรึกษา และช่วยเหลือในภารกิจ
ต่าง ๆ ท่ีบุคลากรใหม่ตอ้งเรียนรู้ เพื่อสร้างความช านาญในการท างาน 

7. Is a policy in place with regard to the involvement in seminars, supervision of final papers, 
practical training or internship? 
  หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดด้ าเนินการโดยจดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการ
ท่ีวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ไดด้ าเนินการจดัโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรไปแลว้ เช่น 
การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กบัการท างาน (WIL: Work-integrated learning)           
นอกจากน้ีหลกัสูตรยงัสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดไ้ปน าเสนอผลงานทางวชิาการในระดบัชาติและ
นานาชาติ เพื่อใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือในการท าวิจยั 
 

8. Are academic staff members satisfied with the teaching loads? 
  มีการจดัการประชุมในหลกัสูตรเพื่อพิจารณาในเร่ืองการเรียน การสอน การแบ่งรายวชิา
สอนเพื่อให้อาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรมีภาระงานสอนท่ีใกลเ้คียงกนั 
 

9. Is the staff-to-student ratio satisfactory? 
  สัดส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษาไม่เหมาะสม เน่ืองจากยงัขาดแคลนอาจารย ์
 

10. What is the accountability of academic staff in terms of roles, responsibilities, academic freedom, 
and professional ethics? 
  แผนกำรพฒันำควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพของบุคลำกรสำยวชิำกำร 
  บุคลากรสายวชิาการ เม่ือมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งครบถว้น สามารถยืน่ขอรับการแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดงัน้ี 
  ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่ง
ดงักล่าวมาแลว้ ดงัน้ี 
  1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่เกา้ปี 



 

79 
 

  2) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
  3) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
  ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใน
ต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี 
  ต าแหน่งศาสตราจารย ์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี    
  กำรส่งเสริมกำรให้ควำมอสิระทำงวชิำกำรแก่บุคลำกรสำยวชิำกำร 
  ระบบการใหร้างวลัและการยกยอ่งบุคลากรสายวชิาการ เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติคุณ
และเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรสายวชิาการ เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงไดม้อบเงินรางวลัเน่ืองในโอกาสวนัส าคญัของวทิยาเขต 
ดงัน้ี 
  1) ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์เงินรางวลั 10,000 บาท 
  2) ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(อยูร่ะหวา่งการพิจารณา) 
  3) ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์(อยูร่ะหวา่งการพิจารณา) 
  กระบวนกำรประเมินกำรสอน (ตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำร) 
  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยใหมี้ผลการสอนตามท่ีสถาบนั
ก าหนด ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดใหมี้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
ประกอบดว้ย 
  1) คณบดีหรือรองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
  2) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในสาขานั้น ๆ ซ่ึงด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ต าแหน่งท่ี
เสนอขอก าหนดต าแหน่งวชิาการ เป็นอนุกรรมการ 
  3) หวัหนา้ภาควชิาหรือหวัหนา้สาขาวชิา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

  ผูย้ืน่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ จะตอ้งยืน่ขอประเมินผลการสอนดว้ย ซ่ึงอาจขอรับ 
 การประเมินผลการสอนล่วงหนา้ก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ โดยใหผ้ลประเมินการสอน 
 มีอายไุดไ้ม่เกิน 3 ปี 
 

11. What types of research activities are carried out by academic staff? Are these activities aligned to 
the vision and mission of the university and faculty? 
  งานวจิยัของอาจารยใ์นหลกัสูตรเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพจากการท างานใน
อุตสาหกรรมยางพารา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัและคณะเก่ียวกบัการ
การพฒันางานดา้นยางพารา 
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12. What is the level of research grants and how is it utilised? 

หลกัสูตรสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นหลกัสูตรขอทุนพฒันาศกัยภาพการท าวจิยัของอาจารย์
ใหม่ของมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้อาจารยใ์นหลกัสูตรพฒันาโครงร่างวจิยัเพื่อ
ขอทุนวจิยัจากหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงมี ดร. ปัทมา เสนทอง และ ดร.นุจรีย ์แซ่จิว ไดรั้บ
ทุนน้ี ซ่ึงมีจ านวนเงิน 50,000 บาท และนอกจากน้ี ดร. ปัทมา เสนทอง ไดพ้ฒันาโครงร่างวจิยั
ดงักล่าวและไดรั้บทุนวจิยัจาก โครงการสนบัสนุนทุนนกัวจิยัใหม่ (วท.) ประจ าปี 2557. ฝ่าย
นกัเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ ซ่ึงมีจ านวนเงิน 250,000 บาท 

13. What is the number of research papers published? Are the research papers published in national, 
regional and international journals? 

  ระดับชำติ 
1. ณัฐชะพงศ์  ทองเงิน ศุภวิชญ์  นาคคร้ืน ณัฐจิต  อ้นเมฆ* และ จินดา  คงเจริญ.

ปริมาณสปอร์ของรา Aspergillus spp, Cladosporium spp และ Penicillium spp ชกัน าให้เกิด
โรคหอบหืดอย่างมีศกัยภาพในนักเรียนอายุ 10 - 15 ปี. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2559. 
ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม – มีนาคม. 

2. ณัฐพงศ ์ปานศิริ และ ปัทมำ เสนทอง. 2558. การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างานของ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม 
เขตจงัหวดั  สุราษฎร์ธานี.  การประชุมวชิาการระดบัชาติดา้นการบริหารจดัการ คร้ังท่ี 7. 

3. จ านงค ์ธนะภพ นุจรีย์ แซ่จิว ภรณ์ทิพย ์ศรีสังแกว้ แสงระพี โกติกุล.(2556). ความ
เส่ียงดา้นการยศาสตร์และอาการปวดของกลา้มเน้ือในผูป้ระกอบอาชีพมาดอวน ต าบลปากพูน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช. วารสารความปลอดภยัและสุขภาพ.  

4. อุมารัตน์  ศิริจรูญวงศ ์นุจรีย์ แซ่จิว  รังสิยา โพธ์ทอง.(2553). การประเมิน
ความเส่ียงด้านเสียงของพนักงานในโรงงานผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ กรณีศึกษา 
โรงงานผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ จงัหวดักรุงเทพมหานคร. 19(5), 823-832 

ระดับนำนำชำติ 
1. Ekpanyaskul C, Sangrajrang S, Ekburanawat W, Brennan P, Mannetje A, 

Thetkathuek A, Saejiw N, Ruangsuwan T,Boffetta P. Semi-quantitative exposure assessment 
of occupational exposure to wood dust and nasopharyngeal cancer risk. Asian Pac J Cancer 
Prev. 2015;16(10): 4339-45. 
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2. Senthong P, Millington CL, Wilkinson OJ, Marriott AS, Watson AJ, Reantong 
O, Eyers CE,Williams DM, Margison GP and Povey AC. The nitrosated bile acid DNA 
lesion O6-carboxymethylguanine is a substrate for the human DNA repair protein O6-
methylguanine-DNA methyltransferase. Nucleic Acids Research. 2013: 3047-3055.   

3. Latypov VF, Tubbs JL, Watson AJ, Marriott AS, McGown G, Thorncroft M, 
Wilkinson OJ, Senthong P, Butt A, Arvai AS, Millington CL, Povey AC, Williams DM, 
Santibanez-Koref MF, Tainer JA, and Margison GP. Atl1 Regulates Choice between Global 
Genome and Transcription-Coupled Repair of O6-Alkylguanines. Molecular cell 2012, 47: 
50-60.   

4. Abdu K, Aiertza MK, Wilkinson OJ, Grasby JA, Senthong P, Povey AC, 
Margison GP andWilliams DM. Synthesis of oligodeoxyribonucleotides containing a 
conformationally-locked anti analogue of O6-methyl-2’-deoxyguanosine and their 
recognition by MGMT and Atl. Chemical Communications 2012, 48: 11214-11216.  

 
Staff Management: 
14. How is manpower planning of academic staff carried out? 

  หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดด้ าเนินการตามระบบและกลไกการแต่งตั้ง
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คือโดยการเสนอแต่งตั้งใหอ้าจารยป์ระจ า
หลกัสูตรเป็นคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และในทุกปีการศึกษาจะมีการทบทวนรายช่ืออาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ซ่ึงในระหวา่งปีการศึกษามีอาจารยล์าออก มีอาจารยล์าศึกษาต่อ หรือไม่เพื่อใหมี้
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรครบถว้นทุกปีการศึกษา ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงตอ้งด าเนินการขอ
เปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามขั้นตอนดงัน้ี  

   1. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
   2. เสนอคณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
   3. เสนอคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อนุมติัการเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์

ประจ าหลกัสูตร 
   4. เสนอสภามหาวทิยาลยัรับทราบการอนุมติัการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

  5. เสนอ สกอ.รับทราบการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรภายใน 30 วนัหลงัจากสภา
มหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 
 
 



 

82 
 

15. Does the department have a clearly formulated staff management structure? 
 หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเป็นหลกัสูตรหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของ
หวัหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม โดยทางหลกัสูตรจะมีการแต่งตั้งผูช่้วยหน้า
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมและท าหนา้ท่ีประธานหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั รับผิดชอบช่วยการบริหารงานหลักสูตร และหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึง
ต าแหน่งน้ีจะมีการสับเปล่ียนให้อาจารย์ในหลักสูตรได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นผูช่้วยหน้า
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมและประธานหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
เพื่อให้อาจารย์ในหลักสูตรได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหาร และมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการต่างๆ ซ่ึงจะการจายงานไปยงัอาจารยใ์นหลกัสูตรทุกท่าน 
 

16. Are recruitment and promotion criteria of academic staff established? 
  ระบบกำรรับอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

หลักสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ได้ด าเนินการดังต่อไปน้ีเพื่อหาอาจารย์ท่ีมี
ความสามารถและมีคุณภาพ โดยการค านวณภาระงานสอนของอาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรและ
ส่งไปยงักองการบริหารและการพฒันายุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อขอกรอบต าแหน่ง
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร และเพื่อให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตรงตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด ทาง
หลกัสูตรจึงไดก้ าหนดคุณสมบติัของอาจารยท่ี์จะเปิดรับตามกรอบต าแหน่งท่ีไดข้อไป ดงัน้ี 

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง (อาชีวอนามยั
และความ ปลอดภยัหรือสุขสาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั)  

- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย ในหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

- มีประสบการณ์ในการท างานบริการวชิาการในสถานประกอบการหรือชุมชนภายนอก 
- มีประสบการณ์ในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดแ้ก่ งานพฒันา

หรือปรับปรุงหลกัสูตรและงานดา้นประกนัคุณภาพ 
ระบบกำรให้รำงวลัและกำรยกย่องบุคลำกรสำยวชิำกำร 
เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร

สายวชิาการ เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงไดม้อบเงิน
รางวลัเน่ืองในโอกาสวนัส าคญัของวทิยาเขต ดงัน้ี 

1) ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์เงินรางวลั 10,000 บาท 
2) ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(อยูร่ะหวา่งการพิจารณา) 
3) ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์(อยูร่ะหวา่งการพิจารณา) 
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กระบวนกำรประเมินกำรสอน (ตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำร) 
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามท่ีสถาบนั
ก าหนด ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
ประกอบดว้ย 

1) คณบดีหรือรองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
2) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในสาขานั้น ๆ ซ่ึงด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ต าแหน่งท่ี

เสนอขอก าหนดต าแหน่งวชิาการ เป็นอนุกรรมการ 
3) หวัหนา้ภาควชิาหรือหวัหนา้สาขาวชิา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ผูย้ืน่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ จะตอ้งยืน่ขอประเมินผลการสอนดว้ย ซ่ึงอาจขอรับ

การประเมินผลการสอนล่วงหนา้ก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ โดยใหผ้ลประเมินการสอนมี
อายไุดไ้ม่เกิน 3 ปี 

17. Is there a performance management system? 
 อาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการประชุม เสนอข้อคิดเห็น ท าให้การ
บริหารงานเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว และเน่ืองจากหลกัสูตรมีการประชุมวางแผนในการขอครุภณัฑ์
ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว จึงท าให้ได้รับอนุมติัในการซ้ือครุภณัฑ์เพื่อการเรียนการสอน แต่
ครุภัณฑ์ดังกล่าวก็ยงัไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน จากการประชุมหลักสูตรในแต่ละคร้ัง 
ประธานในท่ีประชุมจะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการดว้ยจึงท าให้การประชุมใชเ้วลานาน ดงันั้นจึง
ได้แต่งตั้ ง อ. ลิเลียน วิวฒัน์ เป็นเลขานุการในการประชุม และจากระบบท่ีวางไวจ้ะต้องมีการ
สับเปล่ียนต าแหน่งผูช่้วยหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรมและท าหนา้ท่ีประธาน
หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ดงันั้นในปี 2558 จะมีการสับเปล่ียนผูท่ี้ท  าหน้าท่ีผูช่้วย
หนา้สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรมและท าหนา้ท่ีประธานหลกัสูตรอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั จาก ดร.ปัทมา เสนทอง เป็น ดร.นุจรีย ์ แซ่จิว เพื่อให้อาจารยใ์นหลกัสูตรทุกท่านได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 

18. What is the succession plan for key appointment holders? 
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ ไดมี้การน ากรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) โดยมีการจดัท าแฟ้มประวติัและ
ผลงาน (Teaching portfolio) และเตรียมเอกสารค าสอน 
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19. What is the career development plan for academic staff? 
 

อำจำรย์ ผศ. รศ. 
1. ดร.ปัทมา เสนทอง 2560 2565 
2. ดร.นุจรีย ์แซ่จิว 2561 2566 
3. อ.ณฐัจิต อน้เมฆ 2561 2566 
 

20. Are academic staff members satisfied with the HR policy? 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีความพึงพอใจในนโยบายการพฒันาบุคลากร ทั้งในเร่ืองการ 

ส่งเสริมการเรียนต่อในระดบัปริญญาเอก การสนบัสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ การพฒันา
ความกา้วหนา้ทางอาชีพของบุคลากรสายวชิาการ การใหร้างวลัและการยกยอ่งบุคลากรสายวิชาการ 
การส่งเสริมและพฒันาระบบงานวจิยั 

21. What is the future development of HR policy for academic staff? 
   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพฒันา

บุคลากร ตามยทุธศาสตร์ของวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ดงัน้ี 
   - โครงการ Ph.D. 80% 
   - โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรสายวชิาการ 
   - โครงการพฒันาบุคคลากรนอกสถานท่ี  
   (รวมกลุ่มสัมพนัธ์ และโครงการเตรียมความพร้อมอาจารยเ์พื่อพฒันาทกัษะการสอนการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ (Life Long Learning)) 
   - การสนบัสนุนงบประมาณ เพื่อพฒันาบุคลากรรายบุคคล (ตามความตอ้งการของ

บุคลากร) 
   - โครงการเช่ือมความสัมพนัธ์บุคลากร 
   - จดัอบรมการสร้างนวตักรรมการจดัเรียนการสอน 
   - จดัท าแผนพฒันาบุคลากรเพื่อเขา้สู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
   - กระตุน้ใหบุ้คลากรจดัท าแผนการกา้วสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
   - กระตุน้ใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนจดัท าแผนความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

  - โครงการพฒันาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของคณะ/หน่วยงาน 
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22. How academic staff members are prepared for the teaching task? 
 หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัได้ด าเนินการตามมหาวิทยาลยั ซ่ึงได้ก าหนด
กลไกในการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน และการบูรณาการการสอนกบัการ
วจิยั การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยอาจารยจ์  าตอ้งจดัท ารายละเอียดของ
รายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยา่งนอ้ย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา และจดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนัหลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ผา่นระบบออนไลน์   
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่อาจารยแ์ละสามารถตรวจทานแกไ้ขเอกสารไดง่้าย หลกัสูตรมีการ
ก าหนดผูท่ี้มีหนา้ท่ีตรวจสอบ มคอ.3 มคอ.4  คือ ประธานหลกัสูตร ในส่วนของ มคอ.5 และ มคอ.6 
ผูมี้หน้าท่ีตรวจสอบ คือ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 3 ท่าน คือ ดร. ปัทมา เสนทอง ดร.นุจรีย ์   
แซ่จิว และ อ. ณฐัจิต อน้เมฆ 
 

23. Is the teaching delivered by the academic staff supervised and assessed? 
หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีระบบการประชุมทั้งในเร่ืองการก าหนดผูส้อน 

การเตรียมการสอน (มคอ.3) ตามรายละเอียดรายงานการประชุม และนอกจากน้ีหลกัสูตรไดเ้ร่ิม
จดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ท่ีมีการบูรณาการกบัการวิจยั การบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม นอกจากน้ีทางหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดมี้การประชุม
การแบ่งภาระงานสอนของคณาจารยใ์นหลกัสูตร โดยแบ่งตามความเช่ียวชาญและประสบการณ์ใน
การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชานั้นๆ ของอาจารยเ์ป็นหลกัและให้มีการกระจายภาระงานการสอน
เท่าๆ กนั และก าหนดให้อาจารยผ์ูส้อนมีการสอนนกัศึกษาในทุกชั้นปี คือ ปี 2, 3 และ 4 ของภาค
การศึกษานั้น เพื่อใหน้กัศึกษาในหลกัสูตรไดเ้รียนรู้กบัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความหลากหลาย 

หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมีแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF ดงัน้ี  

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) ให้ผลการเรียนรู้
แต่ละดา้นท่ีก าหนดสอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบท่ีก าหนดในหลกัสูตร (มคอ.2) 

2.  หลกัสูตรมีระบบการประเมินขอ้สอบของรายวิชา โดยพิจารณาให้ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ตามท่ีก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบจากอาจารย์ในหลักสูตรและ
กรรมการตอ้งเป็นอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญหรือเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์นั้น 

3. หลกัสูตรมีระบบการพิจารณาเกรดของทุกรายวชิา โดยคณาจารยผ์ูส้อนตรวจสอบผลการ
เรียนของรายวชิา ก่อนส่งคณะฯ เพื่อเขา้สู่กระบวนการรับรองเกรดของคณะต่อไป 
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     หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมีแนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF ดงัน้ี  

     1. หลกัสูตรก าหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายละเอียดวิชาทุกวิชา
โดยให้มีวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีครอบคลุมทั้งในระหว่างการศึกษาและส้ินสุดการศึกษาของ
รายวชิา 

     2. หลกัสูตรร่วมกบัคณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา  
     3. คณะกรรมการฯ มีการก าหนดแบบสอบถามเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 
     4. คณะกรรมการฯ แจง้รายวิชาท่ีตอ้งการทวนสอบร้อยละ 25 ของจ านวนวิชาทั้งหมด

ในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษานั้น  
     5. ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ 
     6. สรุปผลการประเมิน  
   การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอน และประเมินหลกัสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 

และมคอ.7) มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. คณาจารยร์ายงานผลการจดัการเรียนการสอน ผา่น มคอ. 5 และ มคอ. 6 ตามก าหนดการ

ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไว ้
2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณา มคอ. 5 และ 6  
3. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จดัท า มคอ.7 และ SAR 
4. น าผลการจดัการเรียนการสอนและการบริหารหลกัสูตรไปปรับปรุงการเรียนการสอนใน

คร้ังถดัไป 
 

Training and Development: 
24. Who is responsible for academic staff training and development activities? 

  การจดัโครงการพฒันาบุคลากร ตามความตอ้งการของหลกัสูตร โดยใหห้ลกัสูตรส่ง 
 โครงการมายงัคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนบัสนุนงบประมาณใน
แต่ละปี และเม่ือโครงการไดรั้บการพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณแลว้ จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิทิน
การจดัโครงการพฒันาบุคลากรประจ าปี เพื่อก าหนดระยะเวลาและผูรั้บผดิชอบโครงการ 

 
25. What are the training and development process and plan? How are training needs identified? 

   หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรได้พฒันาความรู้
ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มีศักยภาพท่ีสูงข้ึน โดยจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาในวชิาชีพ อาทิ 

              - สนบัสนุนทุนพฒันาอาจารย ์เพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก 
              - สนบัสนุนงบประมาณเพื่อใหบุ้คลากรในหลกัสูตรไดพ้ฒันาความรู้ ในศาสตร์ท่ีสนใจ หรือท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท างาน ในทุกปี โดยสนบัสนุนงบประมาณ คนละ 11,000 บาท/ปี  
              - สนบัสนุนทุนโครงการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีด ารงต าแหน่ง

อาจารย ์
 

26. Does the training and development plan reflect the university and faculty mission and objectives? 
   หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดด้ าเนินการโดยจดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการ

ท่ีวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ไดด้ าเนินการจดัโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรไปแลว้ อาทิ 
              โครงการปฐมนิเทศและพฒันาอาจารยใ์หม่ โดย ดร.นุจรีย ์แซ่จิวไดเ้ขา้โครงการปฐมนิเทศ

และพฒันาอาจารยใ์หม่ ทั้งท่ีจดัข้ึนโดยมหาวิทยาลยัและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส าหรับ ดร. จินดา 
คงเจริญ ซ่ึงเป็นอาจารยข์องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แต่ยา้ยมาเป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรอาชีวอนามยั ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมในหลกัสูตรทุกคร้ัง ท าให้ทราบและเขา้ใจใน
หลกัสูตรอาชีวอนามยัเป็นอยา่งดี 

  โครงการท่ีเนน้ทางดา้นการเรียน การสอน เช่น  
   - เทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  

  - นวตักรรมการสอนภาษาองักฤษในศตวรรษท่ี 21 
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กบัการท างาน 
 

27. Is there a system to develop strategic and technical competencies of academic staff? 
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบติัราชการ

ของบุคลากรสายวชิาการ ดงัน้ี 
   1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตาม

ปีงบประมาณ ดงัน้ี 
         1.1 คร้ังท่ี 1  ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
         1.2 คร้ังท่ี 2  ระหวา่งวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ - 31 กรกฎาคม 
   2) องคป์ระกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน ้าหนกัในการประเมิน 
         2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดส่วนค่าน ้าหนกัในการประเมิน ร้อยละ 80 
        2.2 พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ  ส่วนค่าน ้าหนกัในการประเมิน ร้อยละ 20 
   3) การก าหนดระดบัผลการประเมิน  แบ่งระดบัผลการประเมินออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
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         ระดบัดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
         ระดบัดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89 
          ระดบัดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 
         ระดบัพอใช ้ คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69 
         ตอ้งปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ไดรั้บการพิจารณาเพิ่มค่าจา้ง  คะแนน

นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
   4) ระดบัการประเมิน  ก าหนดใหมี้การประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี 
         4.1 ระดับท่ี 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือ

หน่วยงานเทียบเท่าภาควชิา และตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เป็นกรรมการ 
         4.2 ระดบัท่ี 2  คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินการปฏิบติัราชการระดบั

คณะหรือหน่วยงาน 
       4.3 ระดบัท่ี 3  คณะกรรมการกลัน่กรองผลประเมินการปฏิบติัราชการ
ระดบัมหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั สมรรถนะบุคลากร  

 (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ กระบวนการในการ
ประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 

   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติั
ราชการสายวชิาการ ดงัน้ี 

   1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency)  
   2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial Competency)  
   3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นวชิาชีพ (Functional Competency)  
   บุคลากรสายวชิาการ ใหป้ระเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ านวน 5 ขอ้ และขอ้ 3) จ านวน 3 ขอ้  
 บุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร ให้ประเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ  านวน 5 ขอ้ และให้

เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ขอ้ 
  การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลกัเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
บุคลากรสายวชิาการ 
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28. What are the training hours and number of training places for academic staff per year? 
 
โครงกำรอบรมทีเ่ข้ำร่วม จ ำนวนอำจำรย์ทีเ่ข้ำร่วม 

ประชุมวิชาการ The 11th International Workshop for East 
Asian Young Rheologists วนัท่ี 18-25 มกราคม 2559 ณ เมือง 
shenzhen ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1. ดร.ปัทมา 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจระบบประกนัคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร   2 9  ม . ค .  2 5 5 9 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

1. ดร.นุจรีย ์
2. ดร.ปัทมา 

 
สัมนาเร่ือง มอก.9999 น าอุตสาหกรรมไทยสู่ความย ัง่ยืน 4 

เม.ย. 2559 ณ โรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี 

1. ดร.ปัทมา 
2. อ.ลิเลียน 

โครงการ ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา AUN QA ระดบั
หลกัสูตร 4-5 เม.ย. 2559 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี 

1. ดร.ปัทมา 
2. อ.ณฐัจิต 

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการพฒันาระบบจดัเก็บ
และรวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ 
โรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า จ.สงขลา 

1. ดร.ปัทมา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
เรียนรู้กบัการท างาน 29 เม.ย. 2559 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ 

1. ดร.ปัทมา 
2. อ.ลิเลียน 

โครงการฝึกอบรมการเขียน Teaching Portfolio 16 พ.ค. 2559 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

1. ดร.ปัทมา 
 

ประชุมวชิาการสมาคมอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างาน 

คร้ังท่ี 22 วนัท่ี 25-27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

1. ดร.ปัทมา 

การสร้างเครือข่ายท่ีปรึกษา/ผูเ้ช่ียวชาญ ITAP 2 มิ.ย. 2559
โรงแรม เอส ทารา แกรนด ์จ. สุราษฎร์ธานี   

1. ดร.นุจรีย ์
2. ดร.ปัทมา 
3. อ.ลิเลียน 
4. อ.ณฐัจิต 
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โครงกำรอบรมทีเ่ข้ำร่วม จ ำนวนอำจำรย์ทีเ่ข้ำร่วม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง LMS2  29-30 มิ.ย. 2559 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1. ดร.ปัทมา 

ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 7-8 ก.ค. 2559 
จงัหวดัขอนแก่น 

1. ดร.ปัทมา 

สัมมนางานวชิาการงานสัปดาห์ความปลอดภยัในการท างาน
แห่งชาติ คร้ังท่ี 30 วนัท่ี  กรกฎาคม 2559 

1. ดร.นุจรีย ์
2. อ.ลิเลียน 

การจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพ 27 กค. 2559 1. ดร.ปัทมา 
ประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง “Global Environmental and 

Occupational Health Seminar” วนัท่ี  9-10 สิงหาคม 2559 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

1. ดร.ปัทมา 

 
 

29. What percentage of payroll or budget is allocated for training of academic staff? 
 งบพฒันาบุคลากรส าหรับการฝึกอบรมของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
11,000  บาท/คน/ปี 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 

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

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

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

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

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities are 

       

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 7 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
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 

 
 

 

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

เกณฑ์/กระบวนกำรสรรหำบุคลำกรสำยสนับสนุน                                    
1.กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ได้ใช้

ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก จ านวน 3-5 
คน ประกอบดว้ย                                                                                       

1.1 ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูท่ี้
ได้รับมอบหมายจากผู ้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นประธาน
กรรมการ               

1.2 ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหัวหน้าภาควิชา หรือผูท่ี้ได้รับ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว เป็นกรรมการ                             

1.3 ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  1-3 ค น  เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร                                               
โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าท่ี 
ก าหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซ่ึงผู ้มี
ความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกบัต าแหน่ง                                    

2.วิธีการสรรหาและคดัเลือกโดยเปิดรับสมคัรทัว่ไปและ
ด าเนินการคดัเลือกตามวธีิการ ดงัน้ี                                                           

2.1 สอบขอ้เขียน และหรือ สอบปฏิบติัและ                                           
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2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนดเกณฑ์การตดัสิน ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกตอ้งผ่านเกณฑ์ใน
แต่ละวิธีคือ สอบขอ้เขียน สอบปฏิบติั สอบสัมภาษณ์  ได้
คะแนน         ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70                                                                                

โดยทุกกระบวนการผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยั 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าท่ีของ
บุคลากรสายสนับสนุนไวอ้ย่างชัดเจน ส าหรับการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ไดแ้ก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะ
หลกั จ  านวน 5 สมรรถนะ ดงัน้ี                                                               

1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้ งตามกฎหมาย คุณธรรม       
จ ร ร ย าบรรณแ ห่ ง วิ ช า ชี พ และจรรย าบ รรณ บุคล าก ร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                                                      

2. มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความ
พยายามในการใหบ้ริการแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมาติดต่อ                                        

3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบนั
รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพนัธ์ภาพกับ
สมาชิกในทีม 

4. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจ
ใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบติัหนา้ท่่ีดว้ย
การศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง จนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ              

5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการใหดี้หรือใหเ้กินมาตรฐานท่ีมีอยู ่การสร้างพฒันา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียาก และทา้
ทาย ชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อน                          
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กระบวนการการประเมิน และวดัผลการด าเนินของบุคลากรสาย
สนบัสนุน                                                                
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสายสนบัสนุน ดงัน้ี 

1) รอบการประเมิน  ให้ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดงัน้ี                                            

1.1 คร้ังท่ี 1  ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม - 31 มกราคม                                 
1.2 ค ร้ั ง ท่ี  2  ระหว่ า ง ว ัน ท่ี  1 กุ มภ าพัน ธ์  - 31 

กรกฎาคม                         
 2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน ้ าหนกั

ในการประเมิน                                                                                                   
2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดส่วนค่าน ้ าหนักในการ

ประเมิน                  ร้อยละ 80                                                                                                 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ  ส่วนค่าน ้ าหนกัใน

การประเมิน ร้อยละ 20                                                                                          
3) การก าหนดระดบัผลการประเมิน  แบ่งระดบัผล

การประเมินออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี                                                                        
ระดบัดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100                                         
ระดบัดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89                                     
ระดบัดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79                                          
ระดบัพอใช ้ คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69                                        
ตอ้งปรับปรุง ไม่ผา่นการประเมิน และไม่ไดรั้บการพิจารณาเพิ่ม
ค่าจา้ง  คะแนนนอ้ยกวา่ร้อยละ 60                                                         

4) ระดบัการประเมิน  ก าหนดใหมี้การประเมิน 3 
ระดบั ดงัน้ี       

4.1 ระดบัท่ี 1  การประเมินตวับุคคล  โดย
คณะกรรมการของภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควชิา 
และตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เป็นกรรมการ                                                         

4.2 ระดบัท่ี 2  คณะกรรมการกลัน่กรองผลการ
ประเมินการปฏิบติัราชการระดบัคณะหรือหน่วยงาน                                                 

4.3 ระดบัท่ี 3  คณะกรรมการกลัน่กรองผลประเมิน
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การปฏิบติัราชการระดบัมหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั                                                                             

สมรรถนะบุคลำกร (กำรก ำหนดสมรรถนะ เกณฑ์กำร 
ประเมินสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุน 
กระบวนกำรในกำรประเมิน และกำรปรับเงิน

เงินเดือน) – competency online 
 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบติัราชการสายสนบัสนุน ดงัน้ี                               

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency)                   
2 )  ความสามารถ เ ชิงสมรรถนะด้านการบ ริหาร 

(Managerial Competency)                                                                                                  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional 

Competency) ให้ เ ลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของ
มหาวทิยาลยั 

บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) 
จ านวน 5 ขอ้ และขอ้ 3) จ านวน 3 ขอ้  

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีด ารงต าแหน่งผู ้บริหาร  ให้
ประเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ านวน 5 ขอ้ และให้เลือกสมรรถนะ
ใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ขอ้ 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ก าหนดนโยบายและแผนการพฒันาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์
ของวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ดงัน้ี                                                                      

- โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรสายสนบัสนุน                                     
- โครงการพฒันาบุคคลากรนอกสถานท่ี                                                      
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (ตามความตอ้งการของบุคลากร)                                                             
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- โครงการเช่ือมความสัมพนัธ์บุคลากร                                                                
- โครงการส่งส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ (การขอ

ต าแหน่ง/การศึกษาต่อ)                                                                 
- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผน

ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ                                                                                                      
- โครงการพฒันาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของ

คณะ/หน่วยงาน 
กำรก ำหนดจ ำนวนช่ัวโมงอบรมต่อปี ส ำหรับบุคลำกร

สำยสนับสนุน                                                               
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่

มีการก าหนดชั่วโมงการเขา้ร่วมอบรม เน่ืองจากบางโครงการ
เป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมกบับุคลากรทุก
กลุ่ม ทั้งน้ี ในส่วนของกิจกรรมท่ีจดัโดยภาพรวมบุคลากรทุก
กลุ่มสามารถเขา้ร่วมได ้จะเป็นโครงการภาคบงัคบัท่ีให้บุคลากร
ตอ้งเขา้ร่วม โดยบุคลากรไดเ้ขา้ร่วมโครงการไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service 

ระบบกำรให้รำงวัลและกำรยกย่องของบุคลำกรสำย
สนับสนุนเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี
แก่บุคลากรผูไ้ด้รับการคดัเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซ่ึงเป็นผูมี้
ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม 
จรรยาบรรณ ปฏิบติังานดว้ยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้
จดัช่อดอกไมแ้สดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็น
ประจ าอยา่งต่อเน่ืองทุกๆ ปี 

แผนกำรพฒันำควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพของบุคลำกรสำย
สนับสนุน                                                                              

บุคลากรสายสนบัสนุน เม่ือมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง
ครบถว้น สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
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ดงัน้ี              ระดบัช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ
มาแลว้ ดงัน้ี  

1) วฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี                              
2) วฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี                              
3)  วุ ฒิป ริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ไม่น้อยกว่า  2  ปี                              

ระดบัช านาญการพิเศษ                                                                             
ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 

 

Number of Support staff 

Support Staff 
Highest Educational Attainment 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

Library Personnel      
Laboratory Personnel      
IT Personnel      
Administrative Personnel      
Student Services Personnel 
(enumerate the services) 

     

Total      
 
Diagnostic Questions AUN 7 
Support Staff: 

1. Are the support staff members competent and qualified for their jobs? 
บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะและมีคุณภาพต่องานท่ีได้รับมอบหมาย เน่ืองจาก        

ทุกกระบวนการผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไป
ตามระเบียบมหาวทิยาลยั 

2. Are the competencies and expertise of the support staff adequate? 
บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะและมีทกัษะความรู้ต่องานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง

ครบถว้น เน่ืองจากทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกอย่าง
รอบคอบและเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยั 
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3. What difficulties are there in attracting qualified support staff? 

  ไม่มี 
 

4. What policy is pursued with regard to the employment of support staff? 
ไม่มี 
 

5. Are support staff members satisfied with their roles? 
  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ท่ี มี ต่ อ บ ท บ า ท ห น้ า ท่ี ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 อยูใ่นระดบั 3.93 
 

Staff Management: 
6. How manpower planning of support staff is carried out? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Are recruitment and promotion criteria of support staff established? 
1.กระบวนการคดัเลือกบุคลากรสายสนบัสนุน ไดใ้ช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรร

หาและคดัเลือก จ านวน 3-5 คน ประกอบดว้ย  
1.1 ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา

ดงักล่าวเป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผูบ้ ังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมายจากผูบ้ ังคับบัญชา

ดงักล่าว เป็นกรรมการ 
1.3 ผูท้รงคุณวฒิุ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคดัเลือกมีหนา้ท่ี ก าหนดวิธีการสรรหา และการ

คดัเลือก เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผูมี้ความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
2.วิธีการสรรหาและคดัเลือกโดยเปิดรับสมคัรทัว่ไปและด าเนินการคดัเลือกตามวิธีการ 

ดงัน้ี 
2.1 สอบขอ้เขียน และหรือ สอบปฏิบติัและ  
2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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เกณฑ์การตดัสิน ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกตอ้งผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบขอ้เขียน สอบ
ปฏิบติั สอบสัมภาษณ์  ไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  
         โดยทุกกระบวนการผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกอยา่งรอบคอบ
และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยั 
 

8. Is there a performance management system? 
กระบวนการการประ เ มิน  และวัดผลการด า เ นินของ บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 ของบุคลากรสายสนบัสนุน ดงัน้ี 
1) รอบการประเมิน  ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการปีละ 2 รอบ ตาม

ปีงบประมาณ ดงัน้ี 
1.1 คร้ังท่ี 1  ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
1.2 คร้ังท่ี 2  ระหวา่งวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ - 31 กรกฎาคม 

2) องคป์ระกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน ้าหนกัในการประเมิน 
2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดส่วนค่าน ้าหนกัในการประเมิน ร้อยละ 80 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ  ส่วนค่าน ้าหนกัในการประเมิน ร้อยละ 20 

3) การก าหนดระดบัผลการประเมิน  แบ่งระดบัผลการประเมินออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
 ระดบัดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100 

ระดบัดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89 
ระดบัดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79 
ระดบัพอใช ้ คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 
ตอ้งปรับปรุง ไม่ผา่นการประเมิน และไม่ไดรั้บการพิจารณาเพิ่มค่าจา้ง  คะแนน 

 นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
4) ระดบัการประเมิน  ก าหนดใหมี้การประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี 

4.1 ระดบัท่ี 1  การประเมินตวับุคคล  โดยคณะกรรมการของภาควชิาหรือ 
 หน่วยงานเทียบเท่าภาควชิา และตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เป็นกรรมการ 

4.2 ระดบัท่ี 2  คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินการปฏิบติัราชการระดบั 
 คณะหรือหน่วยงาน 

4.3 ระดบัท่ี 3  คณะกรรมการกลัน่กรองผลประเมินการปฏิบติัราชการระดบั 
 มหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั 

   สมรรถนะบุคลำกร (กำรก ำหนดสมรรถนะ เกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกรสำย
สนับสนุนกระบวนกำรในกำรประเมิน และกำรปรับเงินเงินเดือน) – competency online     
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  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติั
ราชการสายสนบัสนุน ดงัน้ี 

   1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency)  
   2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial Competency)  
   3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตาม

พจนานุกรมสรรถนะของมหาวทิยาลยั 
   บุคลากรสายสนบัสนุน ให้ประเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ านวน 5 ขอ้ และขอ้ 3) จ านวน 3 ขอ้ 

บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ านวน 5 ขอ้ และให้
เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ขอ้ 
  การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลกัเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
บุคลากรสายสนบัสนุน 
 

9. What is the career development plan for support staff? 
แผนการพฒันาความกา้วหนา้ทางอาชีพของบุคลากรสายสนบัสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุน เม่ือมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการ
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน ดงัน้ี 

ระดบัช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดบัปฏิบติัการมาแลว้ ดงัน้ี 
1) วฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี 
2) วฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 
3) วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ระดบัช านาญการพิเศษ 
      ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 
 

Training and Development 
10. Who is responsible for support staff training and development activities? 

  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

11. What are the training and development process and plan? How are training needs identified? 
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพฒันา

บุคลากร ตามยทุธศาสตร์ของวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ดงัน้ี 
   - โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรสายสนบัสนุน 
   - โครงการพฒันาบุคคลากรนอกสถานท่ี  
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   - การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพฒันาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของ
บุคลากร) 

   - โครงการเช่ือมความสัมพนัธ์บุคลากร 
   - โครงการส่งส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ (การขอต าแหน่ง/การศึกษาต่อ) 
   - กระตุน้ใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนจดัท าแผนความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

  - โครงการพฒันาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของคณะ/หน่วยงาน 
 

12. Is there a system to develop technical competencies of support staff? 
มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศคุณลกัษณะในหน้าท่ีของบุคลากรสายสนบัสนุนไวอ้ย่างชดัเจน 

ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ไดแ้ก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั จ านวน    
5 สมรรถนะ ดงัน้ี 

1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบติัอย่างถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตาม
ก ฎ ห ม า ย  คุ ณ ธ ร ร ม    จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ห่ ง วิ ช า ชี พ แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ บุ ค ล า ก ร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2. มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีมาติดต่อ 

3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน 
หน่วยงานหรือสถาบนัรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพนัธ์ภาพกบัสมาชิกในทีม 

4. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติหน้าท่่ีด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง จนสามารถ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ประสบการณ์ เขา้กบัการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ 
            5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกิน
มาตรฐานท่ีมีอยู ่การสร้างพฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียาก และทา้ทาย 
ชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อน 
 

13. What are the training hours and number of training places for support staff per year? 
กำรก ำหนดจ ำนวนช่ัวโมงอบรมต่อปี ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน 

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการก าหนดชั่วโมงการเขา้ร่วม
อบรม เน่ืองจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมกบับุคลากรทุกกลุ่ม 
ทั้งน้ี ในส่วนของกิจกรรมท่ีจดัโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเขา้ร่วมได ้จะเป็นโครงการ
ภาคบงัคบัท่ีให้บุคลากรตอ้งเขา้ร่วม โดยบุคลากรไดเ้ขา้ร่วมโครงการไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
บุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly defined, 

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

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

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

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

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

AUN 8 
Student Quality and Support 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, and 
other student support services are 
available to improve learning and 
employability [4]  

       

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

       

Overall opinion        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 8 

ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำร
หลั กฐ ำ
น 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเขา้สู่หลกัสูตรอย่างชดัเจน ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่อยา่งทัว่ถึงและ
เป็นปัจจุบนั 
       หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมีนโยบายในการรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีชดัเจนซ่ึงไดร้ะบุ

ไวใ้น มคอ. 2  และมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั  โดยหลกัสูตร

ฯมีแผนรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแรกเขา้โดยความเห็นชอบของคณะ/หน่วยงาน โดยเปิดรับ

ใน 3 ระบบ ดงัน้ี 

 1) ระบบรับตรง 
 2) ระบบกลาง (Admissions) 
 3) ระบบโครงการพิเศษ เช่น โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียน 

โครงการเพชรนครินทร์ โครงการเส้นทางอาชีวะสู่ร้ัวสงขลานครินทร์ โครงการรับนกัเรียนเรียน
ดี โครงการ GAT PAT และโครงการรับนกัศึกษาจากภาคเหนือและภาคอีสาน  เป็นตน้ ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ งานรับนักศึกษาใหม่ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการลงในเว็บไซต ์
http://entrance.surat.psu.ac.th และประชาสัมพนัธ์ลงในโซเชียล คือ facebook : ม.อ.สุราษฎร์ธานี 

เอกสาร
เ ก ณ ฑ์
ก า ร รั บ
นักศึกษ
าของแต่
ล ะ
โครงกา
ร 

http://entrance.surat.psu.ac.th/
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำร
หลั กฐ ำ
น 

รับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี  นอกจากน้ียงัมีตวัแทนหลกัสูตรเขา้ร่วม road shows ของคณะและ
มหาวิทยาลยัเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลดว้ย     ส าหรับกระบวนการรับเขา้ คือการพิจารณาคุณวุฒิโดย
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและจากคณาจารยใ์นหลักสูตร และสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
มีการระบุวธีิการและเกณฑใ์นการคดัเลือกผูเ้รียนและมีการประเมินผลวธีิการและเกณฑ์ 

หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ด าเนินการรับนกัศึกษาระดบัปริญญา ตรีใน

แต่ละปีการศึกษาอย่างมีระบบ ซ่ึงหลกัสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของวิทยาเขตสุ

ราษฎร์ธานี โดยกระบวนการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระบบ ดงัน้ี 

              1. ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการ  ซ่ึงหลักสูตรได้

ด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โดยหลกัสูตรมีส่วนร่วมใน

การก าหนดคุณสมบติัทางการศึกษา องคป์ระกอบ ชุดวิชาท่ีใชใ้นการคดัเลือก ค่าน ้ าหนกั เกณฑ์

ขั้นต ่าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพื่อการพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาและด าเนินการในส่วนของ

การสอบสัมภาษณ์ 

             2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  

ซ่ึงหลกัสูตรไดด้ าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  

โดยหลักสูตร มีส่วนร่วมในลักษณะเดียวกันกับระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ี

มหาวทิยาลยัด าเนินการ   

             3. ระบบโครงการท่ีวทิยาเขตด าเนินรับสมคัร (โดยวธีิพิเศษ) 

             3.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนกัศึกษา   

             3.2 และสัดส่วนการรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละวิธีรับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการ

คดัเลือกนกัเรียนวิธีพิเศษให้หลกัสูตรพิจารณาในส่วนของหลกัเกณฑ์ คุณสมบติัเฉพาะ จ านวน

รับนกัศึกษา  

3.3 รับนกัศึกษาใหม่ด าเนินการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรนกัเรียนในแต่ละโครงการ 

ผลการด าเนินการรับนกัศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในแต่ละโครงการสรุปไดด้งัน้ี 
1) โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง 

  
แผนการ
รั บ
นักศึกษ
า ข อ ง
หลักสูต
รฯ 
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หลกัสูตรตั้งเป้ารับนกัศึกษาจากโครงการน้ี 45 คน ไดน้กัศึกษาจากโครงการ
น้ี 5 คน 

2) โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียน
หลกัสูตรตั้งเป้ารับนกัศึกษาจากโครงการน้ี 20 คนเปิดรับสมคัร 1 รอบได้
นกัศึกษาจากโครงการน้ี 21 คน 

3) โครงการคดัเลือกนักเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชรนครินทร์
หลกัสูตรตั้งเป้ารับนกัศึกษาจากโครงการน้ี 10 คนไดน้กัศึกษาจากโครงการน้ี 
3 คน 

4) โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับนกัเรียนผลการ
เรียนดี หลกัสูตรตั้งเป้ารับนักศึกษาจากโครงการน้ี 9 คน ได้นกัศึกษาจาก
โครงการน้ี 24 คน 

5) โครงการ GAT PAT หลกัสูตรตั้งเป้ารับนกัศึกษาจากโครงการน้ี 20 คนได้
นกัศึกษาจากโครงการน้ี 6 คน 

6) โครงการรับนักศึกษาจากภาคเหนือและภาคอีสานหลักสูตรตั้ งเป้ารับ
นกัศึกษาจากโครงการน้ีรวม 3 คน ไดน้กัศึกษาจากโครงการน้ี 2 คน 

7) โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ 14 จงัหวดัภาคใต ้
หลกัสูตรตั้งเป้ารับนกัศึกษาจากโครงการน้ี 30 คน ไดน้กัศึกษาจากโครงการ
น้ี 3 คน 

8) โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
หลกัสูตรตั้งเป้ารับนกัศึกษาจากโครงการน้ี 15 คน แต่ไม่ได้นกัศึกษาจาก
โครงการน้ี  

9) โครงการคดัเลือกนักเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีรับรวม (Admissions) ตั้งเป้ารับ
นกัศึกษาจากโครงการน้ี 15 คน ไดน้กัศึกษาจากโครงการน้ี 10 คน 

รวมทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตั้งเป้ารับนกัศึกษา 60 
คน สามารถรับนกัศึกษาไดม้ากกว่าแผน คือ จ านวน 69 คน  คิดเป็นร้อยละ 115 ของแผน แต่
อยา่งไรกก็ตาม เม่ือพิจารณาคุณภาพของนกัศึกษาท่ีเขา้มาพบวา่ มีผลการเรียนดา้นวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษท่ีอ่อน เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาได้คุณภาพตามความ
ตอ้งการของหลกัสูตร หลกัสูตรไดมี้การปรับเกณฑ์การรับเขา้นกัศึกษาของปีการศึกษา 2559โดย
ผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และกรรมการวชิาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ
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มีการแจง้ต่องานรับนกัศึกษาเพื่อปรับเกณฑ์ให้เป็นปัจจุบนั ซ่ึงมีผลต่อคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ี
ประกาศรับในแต่ละโครงการในปีการศึกษา 2559 ต่อไป    

 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
มีระบบก ากบั ติดตามความกา้วหนา้ในการเรียน ศกัยภาพทางวชิาการ ภาระการเรียนของผูเ้รียนอยา่งเพียงพอ 

ในมคอ. 2 หลกัสูตร ไดก้ าหนดวิชาเรียนในเทอมต่างๆเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงหลกัสูตรน้ีได้
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด  นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัจะประกาศแต่งตั้งอาจารยท่ี์
ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในหลกัสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ของทุกปีการศึกษา ส่วนทาง
หลกัสูตรก าหนดให้มีการจดักิจกรรมนกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อแนะ
แนวการวางแผนการเรียน การเลือกสาขาวิชาย่อย การแกปั้ญหาดา้นการเรียน การถอนรายวิชา 
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละท่าน นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัและหลกัสูตรไดก้ าหนดใหมี้กิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นกัศึกษาการจดักิจกรรมการพฒันาความรู้ความสามารถใน
รูปแบบต่าง ๆ ระบบการป้องกนัหรือการบริหารจดัการความเส่ียงของนกัศึกษา  

ใ บ
แ ต่ ง ตั้ ง
อาจารย์
ท่ี
ปรึกษา 
ภ า พ
กิจกรรม
อาจารย์
ท่ี
ป รึกษา
พ บ
นักศึกษ
า 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability 
มีการให้ค  าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขนัของผูเ้รียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพฒันาการเรียนรู้และทกัษะการประกอบอาชีพ กระบวนการจดักิจกรรมเพื่อใหน้กัศึกษาไดง้านท า 
 กระบวนการจดักิจกรรมนกัศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาในหลกัสูตรไดง้านท า ด าเนินงานโดย
ทั้งในส่วนของหลักสูตรท่ีได้บรรจุรายวิชา 924-… กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีมีอาจารย์ใน
หลกัสูตรท าหน้าท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนกัศึกษา นอกจากน้ีหลกัสูตร มี
การจดัท าโครงการ เช่น ศึกษาดูงาน ทศันศึกษาโรงงาน และจากส่วนกลางซ่ึงงานพฒันานกัศึกษา 
กองวิชาการและการพฒันานักศึกษา เป็นผูด้  าเนินงานแบบรวมศูนยบ์ริการ ประสานภารกิจ 
สนับสนุนกิจกรรม Non – Academic ให้นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดงัน้ี 

โครงกา
รพัฒนา
นักศึกษ
า 
โครงกา
ร ทั ศ น
ศึกษา 
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งานพฒันานกัศึกษา มีหนา้ท่ีในการจดัโครงการ / กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ทั้งทกัษะทาง
สังคมและทกัษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา วินัยนักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 
หนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดี รวมถึงการพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นการ
เรียน การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ และท าหน้าท่ีในการให้ค  าปรึกษา แนะน า และ
จัดระบบสวสัดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจน
ประสานงานในการด าเนินงานการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา ให้
ค  าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านพฒันาสังคม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ ดา้นศิลปะและวฒันธรรม ดา้นสุขภาพและพลานามยั โดยด าเนินกิจกรรม / 
โครงการผา่น กระบวนการหลกั ดงัน้ี  

1 กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนเขา้เรียน เพื่อเพิ่มทกัษะในการใช้
ชีวติร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใชชี้วติในมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย  

- โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดบัหมาวทิยาลยัส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  
- โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  
2. กระบวนการในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทกัษะและความพร้อมในการด าเนินชีวิต 

ประกอบดว้ย 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างผูป้ระกอบการใหม่ 
- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เปิดโลกทศัน์ประชาคม

อาเซียน 
- โครงการเพื่อส่งเสริมและพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษา 
- โครงการเพื่อสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม   
3. กระบวนการด าเนินงานดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 
- ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูน้ า ผา่นโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาศกัยภาพ

ผูน้ านกัศึกษา (Leader Camp) และการท างานร่วมกนักบัองคก์รอยา่งมีส่วนร่วม  
- โครงการเวทีคุณภาพ  
- สนบัสนุนการจดักิจกรรมขององคก์รกิจกรรม  
- ไดรั้บรางวลัแนวปฏิบติัท่ีดี รองชนะเลิศอนัดบั 1 หวัขอ้ “นวตักรรมรับนอ้งสร้างสรรค์

โดยผูน้ าคนพนัธ์ใหม่ 2557 จากเวทีคุณภาพกิจกรรมพฒันานกัศึกษา เครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษา
ภาคใตค้ร้ังท่ี 4  
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4.เตรียมความพร้อมส าหรับการกา้วสู่โลกแห่งการท างาน  
- โครงการท างานเป็นก็เป็นสุข 
- โครงการนดัพบแรงงาน 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 
- โครงการพฒันาประสบการณ์วิชาชีพศิษยเ์ก่า (บรรยายให้บณัฑิตเพื่อสนับสนุนการ

ท างาน) 
 (http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=3) 
 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as 
personal well-being 
มีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ทั้งดา้นกายภาพ สังคม และจิตใจ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจยั รวมทั้ง
สุขภาวะของผูเ้รียน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีระบบ กลไกและแนวทางในการ
จดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีส่วนร่วมทั้งทางดา้นกายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีและการให้บริการ เช่น มีการจัดสรรห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัยให้
เหมาะสมกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา อุปกรณ์การเรียนการสอน มี
ห้องสมุดท่ีสามารถให้อาจารย์ในหลักสูตรสามารถใช้บริการยืม -คืนหนังสือ การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi เคร่ืองปร้ินเตอร์ ท่ีให้อาจารยใ์นหลกัสูตรสามารถ
สืบคน้ขอ้มูล พิมพง์าน ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอต่อการใชง้านของอาจารยแ์ละนกัศึกษาใน
หลกัสูตร 

 
 

  กองวชิำกำรและกำรพฒันำนักศึกษำ 
นอกจากน้ียงัมีการด าเนินงานโดยงานพฒันานักศึกษา กองวิชาการและการพฒันา

นกัศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนยบ์ริการ ประสานภารกิจ สนบัสนุนกิจกรรม non – 
academic ให้นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงานตาม
ภารกิจ ดงัน้ี  

 
ด้ำนให้ค ำปรึกษำ    

 

http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=3
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำร
หลั กฐ ำ
น 

 หน่วยบริการให้ค  าปรึกษาและพฒันานกัศึกษา บริการให้ค  าปรึกษา เม่ือไม่สบายใจ มี
ปัญหา วิตกกงัวล ทั้งเร่ืองความรัก การเรียน การปรับตวั ครอบครัว เพื่อนและอ่ืนๆอีกมากมาย 
ก าลงัหาทางออกตอ้งการคนช่วยคิด มีขั้นตอนการรับบริการดงัน้ี  
ขนัตอนการรับค าปรึกษา  

1. เลือกช่องการรับบริการ 
–  Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
–  E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
–  Facebook : งานพฒันานกัศึกษา 
–  โทรศพัท ์: 077-355040 ต่อ 2118 
–  มาพบพี่ดว้ยตนเอง ท่ี หอ้งเพลิน งานพฒันานกัศึกษา กองวชิาการฯ 

2. บอกเล่าปัญหาเพื่อส ารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
3. ใหค้  าปรึกษาตามหลกัวชิาการ 
4. นอ้งๆเขา้ใจปัญหาของตนเอง 
5. วางแผนแกปั้ญหา  
6. ติดตามผลการใหค้  าปรึกษา  
กรณีท่ีปัญหาของน้อง ๆ ตอ้งมีการติดตามผลหรือแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง พี่จะติดต่อ

กลบันอ้งๆเป็นระยะคะ 
 
บริกำรสำรสนเทศ  
งานพฒันานกัศึกษา มีบริการขอ้มูลให้ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่นอ้งๆทั้งในเร่ือง

ของการศึกษา การใชชี้วติ อาชีพและการด ารงชีวติในสังคม ช่องทางการใหบ้ริการมีดงัน้ี  
–  บอร์ดประชาสัมพนัธ์  
–  Facebook กลุ่มงานพฒันานกัศึกษา 
–  โทรศพัท ์: 077-355040 ต่อ 2118 
–  มาพบพี่ดว้ยตนเอง ท่ีงานพฒันานกัศึกษา 

 
บริกำรแนะแนวศึกษำต่อ 
1. เลือกช่องทางรับบริการ 

–  บอร์ดประชาสัมพนัธ์  
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หลั กฐ ำ
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–  Facebook กลุ่มงานพฒันานกัศึกษา 
–  โทรศพัท ์: 077-355040 ต่อ 2118 
–  มาพบพี่ดว้ยตนเอง ท่ี หอ้งเพลิน งานพฒันานกัศึกษา 

  
ระบบหอพกันักศึกษำ 
การดูแลให้ค  าปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพกั จดัให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ า

หอพกั เพื่อให้ค  าแนะน า ให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาภายในหอพกั ตลอดจนจดัให้มีระบบพี่ดูแล
น้อง โดยมีคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าแต่ละหอพกั  หอพกัละ 5 คน คอยดูแลให้ค  าปรึกษา
เบ้ืองตน้  
 

ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ  
 จดัใหมี้กิจกรรมโครงการดา้นส่งเสริมสุขภาพ จ าแนกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ รณรงค ์ป้องกนั 
รักษาและฟ้ืนฟูดา้นบริบทสังคม 
 

 

 

 

Intake of First-Year Students   

รับนกัศึกษาใหม่ไดแ้สดงจ านวนรับการเขา้ศึกษาตามสาขาวชิาและตามโครงการต่างๆท่ีประกาศรับ
สมคัรและไดจ้  าแนกขอ้มูลจ านวนรับ จ านวนประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ จ านวนผูม้ารายงานตวั
เขา้สอบสัมภาษณ์ จ านวนนกัเรียนยนืยนัสิทธ์ิ จ  านวนนกัเรียนมารายงานเป็นนกัศึกษาใหม่ โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 
ตำรำงข้อมูลกำรรับเข้ำของนักศึกษำในหลกัสูตร 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

จ ำนวนผู้สมัคร จ ำนวนทีป่ระกำศรับ จ ำนวนผู้ทีล่งทะเบียน 
2555 n/a 60 28 
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2556 n/a 60 45 
2557 n/a 60 69 
2558 n/a 60 69 

 
 ตำรำงข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำแต่ละข้ันปี 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 สูงกว่ำปี 4 
2554 

    
  

2555 
    

  
2556 

    
  

2557 
69 57 53 

 
  

2558 69 67 
  

  
 

 

 

 

 

Diagnostic Questions AUN 8 

Student Quality: 

1. How are student intakes monitored and analysed? 

มีการวิเคราะห์เน้ือหา  รายวิชา ของหลกัสูตร โดยกรรมการประจ าหลกัสูตร โดยผ่านการ

กลัน่กลองโดยกรรมการประจ าคณะ และกรรมการวชิาการของวทิยาเขต 

 

2. How are students selected? 

ด าเนินการ 2 รูปแบบดงัน้ี 

2.1 มีการจดัการสอบขอ้เขียน และ สัมภาษณ์ 

2.2 มีการพิจารณาโดยใชผ้ลการเรียน และสอบสัมภาษณ์ 
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3. What policy is pursued with regard to the intake of students? Does it aim to increase the intake or 

to stabilise it? Why? 

แต่ละหลกัสูตรมีแผนการรับนักศึกษาใหม่ในจ านวนท่ีแตกต่างกันไป (แต่ละหลกัสูตร

อธิบายเพิ่มเติมวา่มีนโยบาย เพิ่ม หรือลดจ านวนนกัศึกษา เพราะเหตุใด) 

 

4. What measures are taken to influence the quality and the size of the intake? What effect do these 

measures have? 

1.ความพร้อมดา้นจ านวนของบุคคลากรในหลกัสูตร 

2. ความพร้อมดา้นอุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการ 

3. ความพร้อมดา้นอาคารและสาธารณูปโภค 

4. ขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางวชิาชีพ 

 

5. How does the programme take into account the level of achievement of entering students? 

หลกัสูตรมีการก าหนดเป้าหมายชดัเจนเก่ียวกบัคุณภาพของบณัฑิต และมีการวางแผนการ

เรียนการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละชั้นปี 

 

Student study Load and Performance: 

6. Does the department have a credit points system? How are credits calculated? 

หลกัสูตรมีการใชร้ะบบหน่วย โดย 1 หน่วยกิตของวิชาบรรยาย จะมีชัว่โมงในการสอน 15 

ชัว่โมง ส่วน 1 หน่วยกิตของวชิาปฏิบติัการ จะมีชัว่โมงในการปฏิบติั 30 ชัว่โมง 

 

7. Is the study load divided equally over and within the academic years? 

ทางหลกัสูตรมีการแบ่งจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาเท่าๆ กนั โดยมีจ านวน

หน่วยกิต ประมาณ 19-22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา 

 

8. Can an average student complete the programme in the planned time? 
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มีนกัศึกษาจ านวน 20 คน จาก 22 คน  จบตามแผน  

 

9. What are the indicators used to monitor student progress and performance? 

หลกัสูตรใช้ผลการเรียน รายงานโครงงานวิจยั หรือ รายงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นตวัช้ีวดั

ความสามารถ และความกา้วหนา้ของนกัศึกษา  

 

Student Support: 

10. Does the department have a monitoring system for recording study progress and following 

graduates (for example, tracer surveys)? 

หลกัสูตรมีการท าส ารวจจ านวนนกัศึกษาท่ีไดง้าน ความสอดคลอ้งของต าแหน่งงาน 

 

11. How is the data of the monitoring system used? 

นกัศึกษาเพิ่งจบรุ่นแรก ขอ้มูลจึงยงัไม่ถูกน าไปใช ้

 

12. What role do academic staff members play in informing and coaching students and integrating 

them into the programme? 

อาจารยท่ี์ปรึกษามีการแนะน าแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

13. How are students informed about their study plans? 

มีการระบุใน มคอ.2 วา่ในแต่ละปีการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดบา้ง 

 

14. Is special attention paid to coaching of first year students and underperformed students? If so, 

how does it work? 

โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ซ่ึงนกัศึกษาปี 1 จะมีความพร้อมในการเรียนมาข้ึน 

 

15. Is specific support given to provide study skills for students with problems? 

ในรายวิชาท่ีเป็นวิชาพื้นฐาน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ มีการจดัโครงการพี่เล้ียงวิชาการให้

ส าหรับนกัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 ทุกคน 
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16. Is separate attention paid to coaching of advanced students? 

ไม่มี  

 

17. Is assistance given in completing the final project? Where can students who get stuck with their 

practical training or final project get help? 

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานวจิยัมีส่วนร่วมในการช่วยวางแผน และแนะน าแนวทางแกปั้ญหา 

 

18. How are students advised on problems concerning course options, change of options, interruption 

or termination of studies? 

อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน าในเร่ืองการเรียนการสอนทุกๆดา้น   

 

19. How is information provided to students on career prospects? 

หลกัสูตรได้มีการสอดแทรกขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 

ไม่ว่าจะผ่านทางการอบรมของรายวิชาสหกิจศึกษา หรือการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ

สัมมนาโดยหน่วยงานภายนอกในหัวขอ้ท่ีส าคญั ๆต่างๆ เช่น การอบรมเร่ืองระบบคุณภาพท่ีจะมี

การเปล่ียนแปลง เป็นตน้  

20. Are the reasons examined for students who take longer than expected to complete the 

programme? 

นกัศึกษาไม่สามารถท างานในรายวิชา ไดแ้ก่ โครงงานนกัศึกษาซ่ึงเป็นรายวิชาสุดทา้ยของ

หลกัสูตรใหส้ าเร็จไดท้นัตามเวลา อาจจะเน่ืองจากการวางแผนการท างานท่ีไม่ดี  

 

21. Are students satisfied with the support services available? 

มีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาในแต่ละรายวิชา  โดยในรายวิชาโครงการมีการ

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

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

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

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

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 9 

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

ทางมหาวิทยาลยัได้จดัเตรียมห้องเรียนส าหรับนักศึกษา 
โดยมีห้องเรียนทั้งหมด (รวมทุกหลกัสูตร) จ านวน  45 ห้อง 
จ าแนกเป็นห้องเรียนขนาดนอ้ยกว่า 51 ท่ีนัง่ จ  านวน 14 ห้อง  
ห้องเรียนขนาด 60- 80 ท่ีนัง่จ  านวน 14 ห้อง ห้องเรียนขนาด 90- 
150 ท่ีนัง่ จ  านวน 10 หอ้ง และห้องเรียนขนาดใหญ่ 180-250 ท่ีนัง่ 
จ านวน 5 ห้อง ห้องเรียนทั้งหมดติดเคร่ืองปรับอากาศ กระดาน
ไวทบ์อร์ด เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ แอลซีดีโปรเจคเตอร์ และ
คอมพิวเตอร์ นอกจากน้ี ยงัมีหอ้งประชุมขนาดใหญ่ 2 ห้อง ขนาด
ความจุ 500 คน และ 1,000 คน 
 

 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีหนงัสือ

ภาษาไทยจ านวน 143,711 เล่ม ภาษาองักฤษ 45,451 เล่ม มีไฟล์
คอมพิวเตอร์ภาษาไทยจ านวน 3,799 ไฟล์ ภาษาองักฤษจ านวน 
356 ไฟล์ มีส่ือเสียงภาษาไทยจ านวน 71 ส่ือ ภาษาองักฤษจ านวน 
34 ส่ือ  ส่ือสายตาภาษาไทยจ านวน 225 ส่ือ ภาษาองักฤษจ านวน 
1 ส่ือ ภายในหอบรรณสารสนเทศมีห้องส าหรับการเรียนรู้หลาย
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
ห้องแบ่งตามประเภทของการเรียนรู้  เช่น ห้องฝึกการฟัง
ภาษาองักฤษ หอ้งประชุมกลุ่มเล็ก หอ้งโถงอ่านหนงัสือรวม 1 ชั้น 
และมีโตะ๊ส าหรับอ่านหนงัสือเช่นเดียวกนั 
 นอกจากน้ีนกัศึกษาสามารถยืมและคืนหนังสือระหว่าง
หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดท้ั้ง 5 วทิยาเขต  เช่น 
หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร วิทยาเขตหาดใหญ่ ท าให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้จากหนังสือและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเปิดดูไดทุ้กท่ีท่ีตอ้งการเพียงแค่เปิดเวบ็
ของหอ้งสมุด และขอ้มูลท่ีไดจ้ากวารสารก็จะเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยั  
วารสารอิเล็กทรอนิกส์บางเล่มออกทุกเดือน ซ่ึงจะท าให้มีขอ้มูล
ใหม่มาใชใ้นการเรียนรู้ของนกัศึกษา ส าหรับวารสารบางฉบบัท่ี
ไม่มีในมหาวทิยาลยั  หอบรรสารสนเทศสามารถช่วยเหลือคน้หา
และจดัหาผา่นเครือข่ายหอ้งสมุดในประเทศไทยได ้ 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 

มหาวิทยาลยัไดจ้ดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัพร้อมใชง้าน
เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการท าวจิยัท่ีนกัศึกษาสนใจ โดย
มีห้องปฏิบติัการอาชีวอนามยัละความปลอดภยั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง 
จ านวน 1 ห้อง ความจุประมาณ 60 คน โดยมีครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์พื้นฐานตามท่ีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
ก าหนดใหมี้เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน  ไดแ้ก่  เคร่ืองมือวดัแสง
สวา่ง เคร่ืองมือวดัความร้อน เคร่ืองมือวดัระดบัความดงัของเสียง 
เคร่ืองมือเก็บตัวอย่างฝุ่ นชนิดติดตวับุคคล เคร่ืองมือวดัความ
สั่นสะเทือน และ เคร่ืองมือเก็บตวัอยา่งทางจุลชีววทิยา เป็นตน้ 

นอกจากน้ีศูนยป์ฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือ
กลาง ยงัมีห้องปฏิบติัการกลางท่ีมีเคร่ืองมือวิเคราะห์ชั้นสูงเพื่อ
สนองงานวจิยัชั้นสูงอยู ่1 หอ้ง 

จากแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความ
เพียงพอของเคร่ืองมือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และห้องปฏิบติัการ
วทิยาศาสตร์พบวา่  นกัศึกษามีความพึงพอใจวา่เคร่ืองมือครุภณัฑ์
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ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
วทิยาศาสตร์และหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์มีเพียงพอ 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and 
research 
ทางมหาวิทยาลยัมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จ านวน  4 ห้อง 
รวม 280 ท่ีนัง่ โดยมีจ านวน 60 ท่ีนัง่ จ  านวน 2 ห้อง จ านวน 80 ท่ี
นัง่ จ  านวน 2 ห้อง  และนักศึกษาไดรั้บความสะดวกจากการ
ให้บริการของศูนยส์นเทศและการเรียนรู้ในการให้บริการการ
เขา้ถึงอินเตอร์เน็ตผา่นระบบ Wifi และระบบ LAN โดยระบบ 
Wifi นั้นจะมีจุด hotspot กระจายอยูท่ ัว่วิทยาเขต  ส่วนระบบ 
LAN ไดท้  าการติดตั้งไวใ้นห้องเรียนและห้องพกัอาจารยทุ์กห้อง
ลว้นมีระบบ LAN  
    ส าหรัซอฟแวร์หลกัๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานและการเรียนการ
สอน ตระกูลของ Microsoft ทาง มหาวิทยาลัยได้จดัซ้ือเป็น
ภาพรวม โดยใหท้างวทิยาเขตสามารถเขา้ไป download มาใชง้าน
ไดต้ลอดเวลาและทุกโปรแกรมของ Microsoftบ 
 

 

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

มหาวทิยาลยั มีส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก แต่
ยงัขาดในเร่ืองของความสะอาด และการดูแลเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

 

 
Diagnostic Questions AUN 9 

1. Are there enough lecture-halls, seminar rooms, laboratories, reading rooms, and computer rooms 
available? Do they meet the needs of students and staff? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. Is the library sufficiently equipped for education and research? 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Is the library accessible and within easy reach (location, opening hours)? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. Are there sufficient laboratory facilities including support staff? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. Do the laboratories meet the relevant requirements? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6. Are sufficient teaching aids and tools available to students and staff? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7. What hardware and software are made available to meet the needs of education and research? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

8. To what extent do the facilities and infrastructure promote or obstruct the delivery of the 
programme? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

9. Is the total budget for teaching aids and tools sufficient? 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

10. How are the facilities and infrastructure being maintained? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, alumni and 

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

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

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

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

are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 10  
Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
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        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 10 

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

สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในหลายๆทาง เพื่อการออกแบบ
และพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร ไดแ้ก่ จากการสอบถามจากผูเ้รียน 
จากการประเมินของสถานประกอบการในการฝึกงาน และสหกิจ
ศึกษา และจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมาร่วมในการออกแบบ และ
ปรับปรุงหลกัสูตร ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

 

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

การพฒันา ทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตรมุ่งเนน้ให้เป็นไป
ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยผูส้อนทุกคนมีการประชุมร่วมกนั 
และมีการจัดการประเมินหลักสูตรอย่างสม ่าเสมอเพื่อพัฒนา 
ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี               โดยการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกซ่ึง
เป็นตวัแทนจากภาคอุตสาหกรรมมาร่วมในการพฒันา ทบทวน 
และปรับปรุงหลกัสูตร 
 

 

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

กระบวนการประเมินและปรับปรุง การจดัการเรียนการ
สอน และการว ัดประเมินผลมีการด าเนินการดังน้ี คือ มีการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ด้วยการให้
นกัศึกษาประเมินผ่านการประเมินการสอนของอาจารยแ์ละการ
ประเมินรายวิชา และอาจารย์ผูส้อนสังเกตจากพฤติกรรมของ
นักศึกษา จากนั้ นประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการ
ประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
การสอน รายละเอียดรายวชิา เพื่อพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

 

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

อาจารยแ์ต่ละท่านท าวิจยัท่ีตนเองสนใจและสอดคลอ้งกบั
สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและสามารถน าผลวิจยั
มา             บูรณาการร่วมกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน
ของตนเอง 
 

 

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

มีระบบการให้บริการการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ท่ี
ครบถ้วน และค่อนข้างเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของ
นกัศึกษา 
 

 

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

รวบรวมแบบประเมินจากผูป้ระกอบการท่ีส่งบณัฑิตไป
ฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษามาวเิคราะห์ แลว้น ามาปรับปรุง พฒันา 
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Diagnostic Questions AUN 10 

Curriculum Design and Evaluation: 
1. Who is responsible for designing the curriculum? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. How are academic staff and students involved in the curriculum design? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. What are the roles of the stakeholders in the design and review of the curriculum? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. How do curriculum innovations come about? Who takes the initiative? On the basis of what 
signals? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Who is responsible for implementing the curriculum? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6. When designing curriculum, is benchmarking with other institutions done? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7. In which international networks does the department participate? 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

8. With which institutions abroad do student exchanges take place? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

9. Has the programme been recognised abroad? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

10. Is a structured quality assurance in place? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

11. Who are involved in internal and external quality assurance? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

12. Is there a curriculum committee? What is its role? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

13. Is there an examination committee? What is its role? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

14. How are the programme and its courses evaluated? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

15. Is the evaluation done systematically? 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

16. How is research output applied to teaching and learning? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

17. How are students involved in evaluating the curriculum and courses? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

18. How and to whom are the evaluation results made known? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

19. What actions are taken to improve the curriculum and its design process? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Feedback Mechanisms: 
Mechanisms such as surveys, questionnaires, tracer study, focus group discussions, dialogues, etc. are 
often used to gather inputs and feedback from stakeholders. 

20. What feedback mechanisms are used to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

21. Is the way to gather feedback from stakeholders structured and formal? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

22. How is the quality of support services and facilities evaluated? 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

23. How is feedback analysed and used for improvement? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

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

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

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 11 

AUN 11 
Output 
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 ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลกัฐำน 
11.1 The pass rates and dropout 
rates are established, monitored 
and benchmarked for 
improvement 

ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและ
ขอ้มูลในการเปรียบเพื่อพฒันา 

 

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

ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและ
ขอ้มูลในการเปรียบเพื่อพฒันา 

 

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

ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและ
ขอ้มูลในการเปรียบเพื่อพฒันา 

 

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

ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและ
ขอ้มูลในการเปรียบเพื่อพฒันา 

 

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

ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและ
ขอ้มูลในการเปรียบเพื่อพฒันา 

 

 
Pass Rates and Dropout Rates  

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

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1st 

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
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Diagnostic Questions AUN 11 
Pass Rates and Dropout Rates: 

1. Does the institution have an efficient system to monitor pass rates and dropout rates of students? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. What does the department think of the pass rates? If not satisfactory, what measures have been 
taken to improve the pass rates? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. How high is the dropout rate? Are there explanations for the dropout rate? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. Does the department know where the dropout students are going? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Average Time to Graduation: 
5. What does the department think of the average time to graduate? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6. What measures have been taken to promote graduation and to shorten the average time to 
graduate? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7. What effect do these measures have? 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Quality of Graduates: 
8. Is the quality of the graduate satisfactory? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

9. Do the achieved standards match the expected standards? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

10. Do graduates get jobs easily? What are the career prospects of graduates over the last few years? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Employability of Graduates: 
11. What percentage of graduates found a job within six months of graduation over the past five 

years? What percentage of graduates found a job within a year? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

12. What percentage of graduates is still unemployed 1 year after graduation? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Research: 
13. What types of research activities are carried out by students? Are these activities aligned to the 

expected learning outcomes and the vision and mission of the university and faculty? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Stakeholders' Satisfaction: 
Staff: 

14. What mechanisms are available to staff to express their satisfaction or dissatisfaction about the 
programme, resources, facilities, processes, policies, etc.? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

15. What indicators are used to measure and monitor the satisfaction level of staff? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

16. What initiatives are carried out to raise the satisfaction level of staff? Are they effective? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Students: 
17. Does the department know what students think about the courses, programme, teaching, 

examinations, etc.? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

18. How does the department cope with the feedback and complaints from students? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Alumni (Graduates): 
19. What is the opinion and feedback of the graduates about the competencies that they acquired? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

20. How is the feedback from the alumni used to improve the programme? 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Labour market: 
21. Are employers satisfied with the quality of the graduates? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

22. Are there any specific complaints about the graduates? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

23. Are specific strengths of the graduates appreciated by the employers? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 
กำรวเิครำะห์จุดแขง็ จุดที่ควรพฒันำ และแนวทำงกำรพฒันำ 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. เป็นสาขาวิชาท่ีตลาดแรงงานมีความตอ้งการสูง ท าให้มีผูเ้รียนสนใจท่ีจะเขา้เรียนเป็นจ านวนมาก 
ท าใหมี้นกัศึกษาเขา้เรียนในหลกัสูตรฯเกินเป้าหมาย  

2. รายวชิาของหลกัสูตรเป็นไปตามของก าหนดของสภาวิชาชีพ ตามประกาศฯของกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ท าให้นักศึกษาท่ีจบไป สามารถเป็นเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัได้ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

3. เป็นสาขาวชิาท่ีสามารถท างานวจิยัท่ีตอบยทุธศาสตร์การวจิยัของมหาวทิยาลยัดา้นยางพาราได้ 
4. มีเคร่ืองตรวจวดัพื้นฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ใหน้กัศึกษาไดใ้ชใ้นการเรียนและฝึกปฏิบติั  
5. อาจารยใ์นหลกัสูตรมีงานบริการวิชาการ ท่ีสามารถเอาความรู้มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนได้

อยา่งต่อเน่ือง 
 
จุดทีค่วรพฒันำ ( 5 ประเด็น) 

1. ขาดอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เน่ืองจากนโยบายการรับบุคลากรของมหาลยั 
2. ระดบัความรู้ของนกัศึกษาเขา้ใหม่อยูใ่นเกณฑต์ ่ามาก และนกัศึกษาเขา้ใหม่ขาดการรับรู้ในเน้ือหาท่ี

แทจ้ริงของหลกัสูตร 
3. ดว้ยขอ้จ ากดัทางทรัพยากรจึงท าใหห้ลกัสูตรไม่สามารถเปิดรายวชิาชีพเลือกไดม้ากเท่าท่ีควรจะเป็น 
4. ขาดทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การน าเสนอ และภาษาองักฤษ 
5. เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีใชไ้ม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน  

 
 
แนวทำงกำรพฒันำ 

1. ขาดอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เน่ืองจากนโยบายการรับบุคลากรของมหาลยั 
มหาวทิยาลยัตอ้งทบทวนเกณฑใ์นการรับบุคลากรให้เหมาะสมกบัแต่ละสาขาวชิา  
 

2. ระดบัความรู้ของนกัศึกษาเขา้ใหม่อยูใ่นเกณฑต์ ่ามาก และนกัศึกษาเขา้ใหม่ขาดการรับรู้ในเน้ือหาท่ี
แทจ้ริงของหลกัสูตร 
มีโครงการปรับพื้นฐานให้นกัศึกษา และการท า roadshow เพื่อรับนกัศึกษาท่ีมีความพร้อมในการ
เรียนมากข้ึน 



 

135 
 

 
3. มีขอ้จ ากดัทางทรัพยากรจึงท าใหห้ลกัสูตรไม่สามารถเปิดรายวชิาชีพเลือกไดม้ากเท่าท่ีควรจะเป็น 

มหาลยัควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากรในการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 
 

4. ขาดทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การน าเสนอ และภาษาองักฤษ 
a. สอดแทรกการน าเสนอผลงานในรายวชิา 
b. ทรัพยากรการเรียน (Learning Material) เป็นภาษาองักฤษ  
c. ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษ  
d. เพิ่มจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาภาษาองักฤษจาก 12 หน่วยกิตเป็น 15 หน่วยกิต และ

จดัล าดบัการเรียนรู้ในรายวชิาภาษาองักฤษ (Listing-Speaking, Reading-Writing, 
Communication skill, Academic English, English for Working) และจดั Communication 
skill ในหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
5. เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีใชไ้ม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน  

มหาลยัควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากรในการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 
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ส่วนที่ 5 
ข้อมูลพืน้ฐำน (Common Data Set) 

 

# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 

1 

จ า
นว

นห
ลกั

สูต
ร (

7) 

จ ำนวนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน
ทั้งหมด 

เดิม 1  11 C 

2  -ระดบัปริญญาตรี เดิม 1  9 C 
3  -ระดบั ป.บณัฑิต เดิม   - C 
4  -ระดบัปริญญาโท เดิม   1 C 
5  -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง เดิม   - C 
6  -ระดบัปริญญาเอก เดิม   1 C 

7 
 -จ านวนศูนยจ์ดัการศึกษานอก
สถานท่ีตั้งทั้งหมด 

เดิม   - C 

8 

จ า
นว

นห
ลกั

สูต
ร 

นอ
กที่

ตั ้ง
 (6

) 

จ านวนหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการ
สอนนอกสถานท่ีตั้ง 

เดิม   - C 

9  -ระดบัปริญญาตรี เดิม 
 

- C 
10  -ระดบั ป.บณัฑิต เดิม   - C 
11  -ระดบัปริญญาโท เดิม   - C 
12  -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง เดิม   - C 
13  -ระดบัปริญญาเอก เดิม   - C 

14 

จ า
นว

นน
กัศึ

กษ
า (

6) 

จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด
ทุกระดับกำรศึกษำ 

เดิม 221 C C 

15 
 -จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนั
ทั้งหมด - ระดบัปริญญาตรี 

เดิม 221 C C 

16 
 -จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนั
ทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑิต 

เดิม - C C 

17 
 -จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนั
ทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท 

เดิม 
 

C C 

18  -จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนั เดิม - C C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
ทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง 

19 
 -จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนั
ทั้งหมด - ระดบัปริญญาเอก  

เดิม 
 

C C 

20 

จ า
นว

นอ
าจ
าร
ยจ์
 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน่

งท
าง
วชิ

าก
าร
แล

ะคุ
ณว

ฒุิก
าร
ศึก

ษา
 (2

0) 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 
รวมทั้งทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ 

เดิม 5 C C 

21 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ี
ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

22 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ี
ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

เดิม 2 C C 

23 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ี
ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

เดิม 3 C C 

24 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่
ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 

เดิม 5 C C 

25 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวชิาการ) ท่ีมีวฒิุ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

26 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวชิาการ) ท่ีมีวฒิุ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม 2 C C 

27 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวชิาการ) ท่ีมีวฒิุ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 3 C C 

28 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่
ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

เดิม - C C 

29  -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง เดิม - C C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

30 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

31 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

32 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่
ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 

เดิม - C C 

33 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง
รองศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

34 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง
รองศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

35 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง
รองศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

36 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่
ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 

เดิม - C C 

37 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

38 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

เดิม - C C 

39 
 -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญา

เดิม - C C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
เอก หรือเทียบเท่า 

40 

คุณ
วฒุิ

อา
จา
รย
ป์ร

ะจ
 าห
ลกั

สูต
ร (

12
) 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ใหม ่ 3     

41  -ระดบัปริญญาตรี ใหม ่ -     
42  -ระดบั ป.บณัฑิต ใหม ่ -     
43  -ระดบัปริญญาโท ใหม ่ 2     
44  -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง ใหม ่ -     
45  -ระดบัปริญญาเอก ใหม ่ 3     

46 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรที่
มีด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

ใหม ่ -     

47  -ระดบัปริญญาตรี ใหม ่ -     
48  -ระดบั ป.บณัฑิต ใหม ่ -     
49  -ระดบัปริญญาโท ใหม ่ -     
50  -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง ใหม ่ -     
51  -ระดบัปริญญาเอก ใหม ่ -     

52 

ผล
งา
นท

าง
วชิ

าก
าร
ขอ

งอ
าจ
าร
ยป์

ระ
จ า
หล

กัสู
ตร
 (2

0) 

จ ำนวนรวมของผลงำนทำง
วชิำกำรของอำจำรย์ประจ ำ
หลกัสูตร 

ใหม ่ 8     

53 

 -บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบัชาติ 

ใหม ่ 4     

54 

 -บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารทางวชิาการระดบัชาติท่ีไม่
อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

ใหม ่ 4     
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
การอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและ
จดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็น
การทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ออกประกาศ 

55 
 -ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุ
สิทธิบตัร 

ใหม ่ -     

56 

 -บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม ่ -     

57 

 -บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ี
ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและ
จดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็น
การทัว่ไป และแจง้ให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบั 
แต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น 

ใหม ่ -     



 

141 
 

# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
Beall’s list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการท่ีปรากฏ 
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

58 

 -บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูลระดบั
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556  

ใหม ่ 4     

59  -ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม ่ -     

60 
 -ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมท่ี
ไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม ่ -     

61 
 -ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือ
องคก์รระดบัชาติวา่จา้งให้
ด าเนินการ 

ใหม ่ -     

62 
 -ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์
ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจด
ทะเบียน 

ใหม ่ -     

63 
 -ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ี
ไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม ่ -     

64 
 -ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ี
ผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวชิาการ

ใหม ่ -     
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวชิาการ 

65 

 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม ่ -     

66 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

ใหม ่ -     

67 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัชาติ 

ใหม ่ -     

68 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ 

ใหม ่ -     

69 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัภูมิภาค
อาเซียน 

ใหม ่ -     

70 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

ใหม ่ -     

71 

 -จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ี
ไดรั้บการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

ใหม ่ -     

72 

กา
รมี

งา
นท

 าข
อง
บณั

ฑิต
 (1

1) จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
ทั้งหมด  

เดิม - C C 

73 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา 

เดิม - C C 

74 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี เดิม - C C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
ไดง้านท าภายใน 1 ปีหลงัส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นบัรวมผูท่ี้ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

75 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 

เดิม - C C 

76 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเขา้
ศึกษา 

เดิม - C C 

77 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
มีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้
ประจ าอยูแ่ลว้ 

เดิม - C C 

78 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 

เดิม - C C 

79 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
อุปสมบท 

เดิม - C C 

80 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
เกณฑท์หาร 

เดิม - C C 

81 

เงินเดือนหรือรายไดต่้อเดือน ของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉล่ีย) 

เดิม - C C 

82 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

เดิม - C C 

83 

ผล
งา
นท

าง
วชิ

าก
าร

ขอ
งผ
ูส้ า
เร็จ

กา
รศึ
กษ

าร
ะด

บั
ปริ

ญญ
าโ
ท 
(16

) จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำ
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำโททีไ่ด้รับกำรตีพมิพ์หรือ
เผยแพร่ 

ใหม ่ - C C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 

84 
 -จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีมี
การตีพิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึง  

เดิม - C C 

85 
 -จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ  

เดิม - C C 

86 

 -จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทาง
วชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่น
ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมติัและจทั  าเป็น
ประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  
นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

เดิม - C C 

87 
 -ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุ
สิทธิบตัร 

ใหม ่ - C C 

88 
 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม ่ - C C 

89 
 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ี

ใหม ่ - C C 



 

145 
 

# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมติัและจทั  าเป็น
ประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  
นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

90 

 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ี
ปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
วารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

ใหม ่ - C C 

91  -ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม ่ - C C 

92 

 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม ่ - C C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 

93 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

ใหม ่ - C C 

94 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัชาติ 

ใหม ่ - C C 

95 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ 

เดิม - C C 

96 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัภูมิภาค
อาเซียน 

เดิม - C C 

97 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

เดิม - C C 

98 
 -จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ี
เป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม - C C 

99 

ผล
งา
นท

าง
วชิ

าก
าร
ขอ

งผ
ูส้ า
เร็จ

กา
รศึ
กษ

าร
ะด

บัป
ริญ

ญา
เอก

 (1
5) 

จ านวนรวมของผลงานนกัศึกษา
และผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือ
เผยแพร่ 

เดิม - C C 

100 
 -จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ  

เดิม - C C 

101 

 -จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทาง
วชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่น
ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการ

เดิม - C C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
อุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมติัและจทั  าเป็น
ประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  
นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

102 
 -ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุ
สิทธิบตัร 

ใหม ่ - C C 

103 
 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม ่ - C C 

104 

 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ี
ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมติัและจทั  าเป็น
ประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  
นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพใ์น

ใหม ่ - C C 



 

148 
 

# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
วารสารวชิาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

105 

 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ี
ปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
วารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

ใหม ่ - C C 

106  -ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม ่ - C C 

107 

 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม ่ - C C 

108 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

ใหม ่ - C C 

109 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัชาติ 

ใหม ่ - C C 

110 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ 

เดิม - C C 

111 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัภูมิภาค
อาเซียน 

เดิม - C C 

112 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

เดิม - C C 



 

149 
 

# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 

113 
 -จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ี
เป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม - C C 

114 

นกั
ศึก

ษา
 

เตม็
เวล

าเที
ยบ

เท
่ า (

7) 

จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทยีบเท่ำ 
(FTES)  

เดิม   1,777.88 C 

115  -ระดบัอนุปริญญา เดิม   - C 
116  -ระดบัปริญญาตรี เดิม   - C 
117  -ระดบั ป.บณัฑิต เดิม   - C 
118  -ระดบัปริญญาโท เดิม   - C 
119  -ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง เดิม   - C 
120  -ระดบัปริญญาเอก เดิม   - C 

121 

จ า
นว

นเ
งิน

สน
บัส

นุน
งา
นว

จิยั
 (2

4) 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรือ
งานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั 

เดิม   8,256,805.69 C 

122 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เดิม   8,256,805.69 C 

123 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

เดิม   - C 

124 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

เดิม   - C 

125 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรือ
งานสร้างสรรคจ์ากภายนอก
สถาบนั 

เดิม   8,388,901 C 

126 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เดิม   8,388,901 C 

127 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

เดิม   - C 

128 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

เดิม   - C 

129 จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังาน เดิม   88 C 



 

150 
 

# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
จริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ) 

130 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เดิม   88 C 

131 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

เดิม   - C 

132 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

เดิม   - C 

133 
จ านวนนกัวจิยัประจ าท่ีปฏิบติังาน
จริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ) 

เดิม   - C 

134 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เดิม   - C 

135 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

เดิม   - C 

136 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

เดิม   - C 

137 
จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษา
ต่อ 

เดิม   9 C 

138 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เดิม   9 C 

139 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

เดิม   - C 

140 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

เดิม   - C 

141 จ านวนนกัวจิยัประจ าท่ีลาศึกษาต่อ เดิม   - C 

142 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เดิม   - C 

143 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

เดิม   - C 

144  -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ เดิม   - C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
สังคมศาสตร์ 

145 

จ า
นว

นผ
ลง
าน

ทา
งว
ชิา
กา
รข
อง
อา
จา
รย
ป์ร

ะจ
 าแ
ละ

นกั
วจิ
ยั (

73
) 

จ ำนวนรวมของผลงำนทำง
วชิำกำรของอำจำรย์ประจ ำและ
นักวจัิย 

ใหม ่ 8  64.8 C 

146 

บทความวจิยัหรือบทความวิชาการ
ฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ 

ใหม ่
 

- C 

147 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

148 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่ 4  - C 

149 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

150 

 บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารทางวชิาการระดบัชาติท่ีไม่
อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและ
จดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็น
การทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี

ใหม ่   9 C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
ออกประกาศ 

151 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   9 C 

152 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

153 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

154 ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร ใหม ่   2 C 

155 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   2 C 

156 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

157 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

158 
บทความวจิยัหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม ่   1 C 

159 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   1 C 

160 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

161 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

162 

บทความวจิยัหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์าร

ใหม ่   6 C 



 

153 
 

# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
พิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและ
จดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็น
การทัว่ไป และแจง้ให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบั 
แต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น 
Beall’s list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการท่ีปรากฏ 
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

163 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   6 C 

164 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

165 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

166 

บทความวจิยัหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล
ระดบันานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556  

ใหม ่   55 C 

167 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   55 C 

168  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ ใหม ่   - C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
สุขภาพ 

169 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

170 ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม ่   - C 

171 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

172 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

173 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

174 
ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมท่ีไดรั้บ
การประเมินผา่นเกณฑก์ารขอ
ต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม ่   - C 

175 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

176 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

177 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

178 
ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือ
องคก์รระดบัชาติวา่จา้งให้
ด าเนินการ 

ใหม่   - C 

179 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

180 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

181 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

182 ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ ใหม ่   - C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจด
ทะเบียน 

183 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

184 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

185 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

186 
ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ี
ไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม ่   - C 

187 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

188 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

189 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

190 

ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ี
ผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวชิาการ
แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ใหม ่   - C 

191 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

192 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

193 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

194 จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการ ใหม ่   - C 



 

156 
 

# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

195 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

196 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

197 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

198 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

ใหม ่   - C 

199 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

200 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

201 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

202 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัชาติ 

ใหม ่   - C 

203 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

204 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

205 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

206 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ 

ใหม ่   - C 

207  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ ใหม ่   - C 
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# 
ชุด

ข้อมูล 
ช่ือข้อมูลพืน้ฐำน 

รำยกำร 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงำน 

หลกัสูตร คณะ สถำบัน 
เทคโนโลย ี

208 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

209 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

210 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

ใหม ่   - C 

211 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

212 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

213 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

214 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

ใหม ่   - C 

215 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่   - C 

216 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม ่   - C 

217 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม ่   - C 

   

รวม
จ านวน
ขอ้มูลท่ี
ตอ้งกรอก 

19 117 0 

 

 


