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ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองระดบัหลกัสูตรเล่มน้ี จดัท าข้ึน เพื่อรายงานผลการประเมินหลกัสูตร

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ ารอบปี
การศึกษา 2559 (ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัในกลุ่มอาเซียน 
(AUN-QA)  ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยคณาจารยใ์นหลกัสูตร จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตรฯ และขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากส่วนกลาง ซ่ึงทางมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการบริหารงานแบบรวมศูนย ์
เพื่อแสดงภาพรวมของการด าเนินการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ และประเมินตนเอง  ซ่ึงหลักสูตร          
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  จะน าผลการประเมินท่ีไดไ้ปใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาการด าเนินงาน
ของหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดด้ าเนินงาน และตั้งเป้าหมายเก่ียวกบัผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร โดยยดึเอาปรัชญา และวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัเพื่อเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน โดยใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพท่ี กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน และเกณฑ์
มาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบในการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี และมีการ
ปรับปรุงเน้ือหายอ่ยของรายวิชาในทุกปีการศึกษา เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ ทั้งน้ีไดอ้าศยั
ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตร จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั อาจารย ์ นกัศึกษา ผูป้กครอง 
และสถานประกอบการ และมีการส่ือสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของหลกัสูตรในทุกดา้นไปยงัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอยา่งสม ่าเสมอ  

ในดา้นการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดมี้การจดัรายวชิา
ทัว่ไป และวชิาชีพเฉพาะ ใหเ้ป็นไปตามท่ีสภาวชิาชีพฯ และมหาวทิยาลยัฯก าหนด โดยทุกรายวชิาใน
หลกัสูตรจะมีความรับผดิชอบหลกัในการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
ของหลกัสูตรท่ีไดต้ั้งไว ้  โดยในการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตาม แนวทางของมหาวทิยาลยั คือเนน้ให้มี
การเรียนการสอนแบบ active learning และส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะท่ีสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้
ตลอดชีวิตไดใ้นหลายๆวชิาในหลกัสูตร  ซ่ึงรูปแบบการการประเมินการเรียนก็เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ไวต้ามรายละเอียดของรายวชิาในการวดัผลการเรียนให้เกิดความ ถูกตอ้ง และแม่นย  า เพื่อประเมินผลการ
เรียนแกผูเ้รียนทุกคนอยา่งยติุธรรม โดยมีระเบียบและแนวทางการด าเนินการวดัผลประเมินผล ตั้งแต่
กระบวนการรับ ระหวา่งเรียน และการจบการศึกษา  

ในดา้นบุคคลกรและส่ิงสนบัสนุนทางการศึกษา ทางหลกัสูตรและมหาวทิยาลยัก็มีเกณฑใ์น
คดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตามท่ีสภาพวชิาชีพก าหนดส าหรับอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
รวมไปถึงการก าหนดภาระงานท่ีเหมาะสม และความกา้วหนา้ทางวชิาการใหบุ้คลากร ตามแนวทางท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด และมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆส าหรับการเรียน ท่ีเพียงพอและทนัสมยั ใหผู้เ้รียน
อยา่งต่อเน่ืองเพือ่พฒันาคุณภาพทางการเรียนการสอนของหลกัสูตรต่อไป 
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บทที ่1 
ส่วนน า 

 
1. ประวตัิโดยย่อของคณะ ภาควชิา หลกัสูตร 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการบุคลากรในสายงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและ
การพฒันางานดา้นความปลอดภยัในการท างานของประเทศ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และเป็นมาตรฐานของ
ระดบัแรงงานไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต โดยการเป็นหลกัสูตรของศาสตร์เชิงบูรณา
การท่ีเนน้การสร้างบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีความรู้และทกัษะทางดา้นเทคโนโลย ี การจดัการอุตสาหกรรมควบคู่
การงานทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหบ้ณัฑิตเป็นผูท่ี้มองเห็น
ภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม สามารถแกปั้ญหาดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานอยา่งองคร์วม นอกจากน้ียงัเนน้ใหบ้ณัฑิตเป็นผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม ยดึมัน่จรรยาบรรณของ
วชิาชีพ มีจิตสาธารณะ ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม เพื่อใหง้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัได้
มาตรฐานสากล  

 
2. วตัถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลกัสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี ท่ีมีความสามารถและมีทกัษะท่ีจะใชค้วามรู้ในการ
บริหาร การจดัการดา้นสุขภาพ อนามยัและความปลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี ท่ีมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัเทคโนโลยี
และสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้และน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มา
ปรับปรุงใชก้บังานอาชีวอนามยัไดอ้ยา่งเหมาะสมไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งมีจิตส านึกสาธารณะและมี
สมรรถนะสากล  

2.3 เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการคน้ควา้วิจยัและบริการวชิาการในดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัของประเทศ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยนืและสามารถแข่งขนั
ไดใ้นระดบันานาชาติ 
 

3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 
จดัการศึกษาระบบทวิภาค ขอ้ก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่

ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
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4. นโยบายการประกนัคุณภาพของคณะ/ภาควชิา 
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 ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
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 านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร                       144 หน่วยกติ 
โครงสร้างหลกัสูตร  

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป             จ านวน  30 หน่วยกติ  
1)  กลุ่มวชิาภาษา     จ านวน  13  หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพลศึกษา จ านวน  11  หน่วยกิต 
3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   จ านวน    6  หน่วยกิต 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ           จ านวน  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. หมวดวชิาเลอืกเสรี         จ านวน    6  หน่วยกติ 
ง. หมวดวชิาฝึกงานและโครงงานหรือสหกจิศึกษา     จ านวน    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 การด าเนินการหลกัสูตร 
วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

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  

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา  
 ตามเกณฑม์าตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า มีเกณฑคุ์ณสมบติั เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี 
 

5.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  
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 านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  
2555 2556 2557 2558 2559 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - - 60 

 
 

5.6 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

 

* หมายเหตุ ใชข้อ้มูลจากเงินสนบัสนุนการศึกษา โดยในกลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อตัรา 3,000 บาท    

ต่อ นกัศึกษ 1 คน 

 

 

 

 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 
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 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
ใชง้บประมาณแผน่ดิน และเงินรายไดข้องคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

รวมงบด าเนินการ 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 ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

5.9 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวทิยาลยั  
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
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บทที ่2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

 
ตารางที ่1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที ่1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
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 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระใน

ระดบับณัฑิตศึกษา 
- 

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบั
บณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

- 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที ่1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 

☑ ไดม้าตรฐาน 
 ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที ่1.2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ขอ้ 1, 2, 3) 

ต าแหน่งทางวชิาการ                                     
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวชิาตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสาขาทีเ่ปิด
สอน หมายเหตุ 

ตรง สัมพนัธ์ 

1. อาจารย ์ ดร. ปัทมา เสน
ทอง*     

  3-8099-00006-05-1 

1. อาจารย ์ ดร. ปัทมา เสน
ทอง*    
    3-8099-00006-05-1  

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

  - 

2. อาจารย ์ดร. ปฏิมา เพิ่มพนู
พฒันา 

  3-8603-00138-95-1 

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

  ยา้ยไปหลกัสูตร
เทคโนโลยจุีลินทรีย์
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 2557 

3. อาจารย ์ณัฐจิต อน้เมฆ* 
  1-8016-00015-88-4 

3. อาจารย ์ณัฐจิต อน้เมฆ* 
    1-8016-00015-88-4 

วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภยั / 2554 
วท.บ. / ชีววทิยา/ 2552  

  - 
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ต าแหน่งทางวชิาการ                                     
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวชิาตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสาขาทีเ่ปิด
สอน หมายเหตุ 

ตรง สัมพนัธ์ 

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

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

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

  - 

6. - 
 

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

ปร.ด./ สาธารณสุขศาสตร์ / 2552 
วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภยั / 2542 
วท.บ. / อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั/ 2539 

  แทนอาจารยพ์ิมพร ท่ี
ลาออก ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 
2557 

7. - 
     

7. อาจารย ์ดร. จินดา คงเจริญ 
    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 

 
หมายเหตุ : * หลงัรายช่ืออาจารยท่ี์เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 ☑ ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

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

ไปในสาขาวชิาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กนั หรือ 
2) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการไม่ต ่ากวา่ ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท า
วจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

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

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ 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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ตารางที ่1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
และรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

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 

 
 

 

 
ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

 ☑เป็นไปตามเกณฑคื์อ 
1) มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ ผศ.ใน

สาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวฒิุในระดบั ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ................................................................................................ 
เกณฑ์ข้อ 5 – 11 ของดการประเมิน เน่ืองจากไม่ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
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บทที ่3 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 
 

รายงานผลการด าเนินงานในการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร ไดจ้ดัการน าเสนอใหเ้ป็นไป
ตามรูปแบบการรายงานผล AUN QA โดยเร่ิมจาก AUN 1 – 9 โดยมีการสรุปผลการด าเนินงาน และผลการ
ประเมินตนเอง โดยไดร้ะบุรายการเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชดัเจนยิง่ข้ึนแก่คณะกรรมการผู ้
ประเมิน และเพื่อใหห้ลกัสูตรรับรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุง
พฒันาต่อไปได ้จึงมีการใชเ้กณฑใ์นการประเมินหลกัสูตร 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. 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

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

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

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

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามยัความปลอดภยั หลกัสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 
2555 (มคอ.2) ไดมี้การด าเนินการในการปรับปรุงหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งวสิัยทศัน์และพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยั ท่ีไดต้ั้งไวว้า่ "มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าในระดบัภูมิภาคเอเชีย ท า
หนา้ท่ีผลิตบณัฑิต บริการวชิาการ และท านุบ ารุงวฒันธรรม โดยมีการวจิยัเป็นฐาน" โดยมี 3 พนัธกิจหลกั 
คือ 

 พนัธกจิ 1 พฒันา มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวฒันธรรมและหลกัเศรษฐกิจ 
พอเพียงโดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

พนัธกจิ 2 สร้างความเป็นผูน้ าทางวชิาการในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นฐานของภาคใต ้ และ
เช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 

พนัธกจิ 3 ผสมผสานและประยกุตค์วามรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบติัสู่การสอนเพื่อสร้าง
ปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทศัน์สากลใหแ้ก่บณัฑิต 

 

 โดยมีการด าเนินการเป็นขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ดงัต่อไปน้ี 

1) การด าเนินการตามขั้นตอนในการปรับปรุงหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั มีขั้นตอนโดยสรุป
ตามภาพดา้นล่าง 



 

16 
 

 
2) ส่วนหลกัการและเหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ สกอ.ท่ีให้

มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยั และสอดคลอ้งการการพฒันาเศรษฐิจและ
สังคมในปัจจุบนั 

3) ส่วนความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในหลายภาคส่วนทั้งความตอ้งการในการเรียน
ของผูเ้รียน ความขาดแคลนของสายในเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวชิาชีพในพื้นท่ี รวมทั้งศกัยภาพของ
มหาวทิยาลยัท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรได ้



 

17 
 

4) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรอา
ชีวอนามยัและความปลอดภยั ของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เพื่อรับรองหลกัสูตร และผลิตบณัฑิต
ท่ีไดต้ามมาตรวชิาชีพก าหนด 

จากองคป์ระกอบดงัท่ีกล่าวมา หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จึงไดก้ าหนดผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยมีความสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และ พนัธกิจของมหาวทิยาลยั ซ่ึงระบุไวต้ามเล่ม มคอ.2 
ดงัต่อไปน้ี  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วติภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในสังคม 
2) เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันาตนเอง 
4) มีสัมมาคารวะ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพในสิทธิมนุษยชน 
5) มีวนิยั มีความรับผดิชอบต่อตนเอง มีจิตส านึกและตระหนกัในจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

2. ความรู้ 

1) มีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อวชิาชีพ 
2) มีความรู้ ความเขา้ใจในเทคโนโลย ีและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) มีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ เป็นสากล 

และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
4) มีความรู้ ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใน

สาขาอาชีพ รู้กฎระเบียบ ขอ้ก าหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปล่ียนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถประยกุตใ์ช้
ในการวางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในสาขาอาชีพ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

1) มีทกัษะในการประมวลความคิดอยา่งเป็นระบบ 
2) สามารถศึกษา วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา  เสนอแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขไดอ้ยา่ง

เหมาะสม โดยค านึงถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และผลกระทบท่ีตามมาจากการตดัสินใจนั้น 
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3)   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันาทกัษะการท างานให้เกิด
ประสิทธิผล 

4) สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจ และประเมินขอ้มูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

5)  มีความสามารถในการศึกษา ประมวล วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล และแกไ้ขปัญหาท่ีไดจ้าก
การศึกษา เพื่อประยกุตใ์ชแ้ละแกปั้ญหาทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใช้
ความรู้ทางทฤษฎี และทกัษะประสบการณ์ท่ีไดจ้ากภาคปฏิบติั และค านึงถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการ
ตดัสินใจนั้น 

6) มีความสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั ไปสู่การฝึกประสบการณ์
ภาคสนามและการปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2) สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถวางตวัและแสดงความคิดเห็นไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 

4) สามารถวางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง รู้จกักาลเทศะ มี
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถส่ือสารทั้งการพดูและการเขียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม  
4) สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใชใ้นการวเิคราะห์ แปลความหมาย และ

เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5) สามารถสรุปประเด็นและส่ือสารทั้งการเขียน การพูด รู้จกัเลือกรูปแบบการน าเสนอท่ี
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

 6) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใชค้อมพิวเตอร์ ในการจดัการขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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นอกจากขั้นตอนในการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัอยา่งเป็นระบบและมีความสอดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจของมหาวทิยาลยัแลว้ หลกัสูตรไดมี้การส่ือสารผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สู่นกัศึกษา
จากการปฐมนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในหลกัสูตร มีคู่มือนกัศึกษา และมีการใหข้อ้มูลในเวบ็ไซตข์องคณะ  
และมีการส่ือสารสู่อาจารยผ์ูส้อนผา่นการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  และมีการทบทวนการด าเนินการเรียนการ
สอนใหเ้ป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเสมอ โดยไดร้ะบุไวใ้น  มคอ. 5 สรุปผลใน  มคอ. 7 และ SAR 
ของทุกปีการศึกษา แกไ้ขปรับปรุงใน มคอ.3 ของปีถดัไป และมีการทบทวนหลกัในรอบการปรับปรุง
หลกัสูตร ของปีการศึกษา 2560 

 

1.1 รายการหลกัฐาน 

1) หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร ในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยั หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ( มคอ . 2 )  

2) หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ ์ และการประเมินผล ในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ( มคอ . 2 ) 

3) มคอ.3  online, มคอ.5 online 
 

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

การก าหนดรายวชิาทั้งหมดในหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จะเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ 2 ส่วน คือ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างานของลูกจา้ง (ขอ้ก าหนดเฉพาะ ของวชิาชาชีพ) และตามขอ้ก าหนดในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา
ทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ซ่ึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีก าหนดไวท้ั้ง 5 ดา้น จะถูกกระจายเป็นความรับผิดชอบ
หลกั และรองไปยงัรายวชิาต่างๆ ทั้งท่ีเป็นรายวชิาเฉพาะ และรายวชิาทัว่ไป  ซ่ึงไดแ้สดงในเห็นในแผนท่ี
แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ตามเล่ม มคอ.2 ดงัต่อไปน้ี 

 

1.2 รายการหลกัฐาน 

1) แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา       
(Curriculum  Mapping)
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 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 

หมวดวชิาเฉพาะ                           

กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ                           

921-101  หลกัการจดัการอุตสาหกรรม                           

921-102  ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้                           

921-201  เขียนแบบวศิวกรรมพ้ืนฐาน                           

921-223 เศรษฐศาสตร์และการจดัการตน้ทุนอตุสาหกรรม                           
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 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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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 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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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 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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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 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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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 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  การวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม                           

923-343  การลดและการน าของเสียมาใชป้ระโยชน์                           

923-448  เทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด                           

924-324 มาตรฐานสากลดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม                           

924-325 การส่ือสารแบบบูรณาการ                           

924-327 ความปลอดภยัทางคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 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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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรอาชีวอนามยั และความปลอดภยั 
สามารถสะทอ้นความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. มีเกณฑคุ์ณสมบติัของบญัฑิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ี สกอ. และตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสังคมเร่ืองความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้งในการไดรั้บการรับรอง ในการ
ท างานเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวชิาชีพ 1.3 (1) 

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

และสหกิจศึกษา 1.3 (3) 
 

1.3 รายการหลกัฐาน  

1) เอกสารขอ้ก าหนดสภาวชิาชีพ (กรมสวสัดิการสังคม)  
2) ผลการวพิากษห์ลกัสูตรจากตวัแทนผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3) การประเมินผลจากแหล่งฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
4) หลกัฐานในการไดม้าซ่ึง มอค 2 (stakeholder) 

- มาตราฐานคุณวุฒจากสกอ. TQF1 (P) 
- http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/grad_step1.pdf (P&C) 
- http://www.psu.ac.th/th/vision ,  http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/vision (P) 
- หลกัฐานจากภาคผนวก ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร (D) 
- ทา้ยเล่มภาคผนวก ง   เอกสารแสดงรายละเอียดความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค์

ของหลกัสูตรและรายวชิาท่ีเปิดสอน 

http://eduservice.trang.psu.ac.th/images/file/grad_step1.pdf
http://www.psu.ac.th/th/vision
http://scit.surat.psu.ac.th/index.php/pages/vision
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 

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

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

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

       

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

       

Overall opinion        

 

 

 

AUN 2 
Programme Specification 
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2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

 
หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดมี้การน าผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และขอ้ก าหนดท่ี

เป็นไปตามมาตรฐาน ในประกาศ เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
เร่ืองความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง ก าหนดลงไปในแต่ละรายวชิา ตาม mapping ท่ีไดแ้สดงไวใ้น
มคอ. 2 เพื่อใหมี้ความคลอบคลุม และกระจายลงไปตามโครงสร้างรายวชิาของหลกัสูตร 2.1 (1) มีการ
ปรับปรุงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามรอบเวลาทุก 5 ปี 2.1 (2) มีการ
ทบทวนยอ่ย ส าหรับแต่ละรายวชิาตามขอ้เสนอแนะจาก มคอ.5 และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี และมี
วชิา Special Topic ท่ีสามารถเปิดรายวชิาไดใ้นทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ลือกเรียน ความรู้ท่ีมี
ความทนัสมยั ตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพิ่มเติม ระหวา่งรอบการปรับปรุงหลกัสูตร 2.1 (3) 

2.1 รายการหลกัฐาน 
1) การจดัการเรียนการสอนของรายวชิา (มคอ.2) 
2) รายงานการประชุมการจดัท าและปรับปรุงหลกัสูตร 
3) การเปิดรายวชิา Special Topic 

 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

 
การจดัท ารายละเอียดการเรียนการสอน ใน มคอ. 3 ใหเ้ป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตาม 

Cirriculum Mapping ท่ีก าหนดความรับผดิชอบของแต่ละรายวชิาไว ้ และมีการวางแผนและด าเนินการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวชิา เป็นประจ าทุกปี ตามท่ีแสดงใน มคอ.5  

2.2 รายการหลกัฐาน 

1) tqf.surat.psu.ac.th 
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2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders 

 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียส่วนเสียของหลกัสูตรไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง ผูส้อน และสถานประกอบกิจการ 

หรือผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงหลกัสูตรมีการส่ือสาร เก่ียวกบัหลกัสูตรและรายละเอียดของรายวิชา แก่ผูป้กครอง และ
นกัเรียนโดยการออกใหข้อ้มูลตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นท่ี ในโครงการ roadshow และผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
คณะท่ีสามารถเขา้ไปดูได ้  เม่ือนกัศึกษาเขา้มาเรียนในหลกัสูตรแลว้ จะมีการปฐมนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
และคู่มือนกัศึกษาเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรอีกคร้ัง ส่วนของอาจารยผ์ูส้อนจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบั
หลกัสูตรจากการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ การให้ค  าแนะน าจากประธานหลกัสูตร และการไดรั้บส าเนาเล่ม 
มคอ. 2 เพื่อเป็นขอ้มูลในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร สถานประกอบกิจการ 
หรือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต และสถานประกอบการสามารถรับทราบขอ้มูลของหลกัสูตรไดท้างทางเวบ็ไซตข์องคณะ 
และผา่นการส่ือสารจากอาจารยนิ์เทศ สหกิจและฝึกงาน 

2.3 รายการหลกัฐาน 
1) Roadshow 
2) ปฐมนิเทศ และคู่มือนกัศึกษา 
3) tqf.surat.psu.ac.th 
4) http://entrance.surat.psu.ac.th /curriculum.php?page=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://entrance.surat.psu.ac.th/
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Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods (วธีิการจดัการเรียนรู้) and student assessment are 

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
Learning management  

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

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

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

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

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

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

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning 
outcomes 

 
โครงสร้างของหลกัสูตร ไดมี้การออกแบบให้มีความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

โดยก าหนดไดอ้อกมาเป็นกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ดา้นและมีการระบุไวใ้น curriculum mapping ของ
รายวชิาต่างๆ ตาม มคอ. ซ่ึงการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวชิา ตอบตามโครงสร้างหลกัสูตร ซ่ึง
เป็นไปตามประกาศของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน และการก าหนดรายวชิาทัว่ไป มีการพิจารณา
ตามเกณฑ ์สกอ. จาก  และ กรอบคุณวฒิุตามสกอ. ขอจากกองวชิาการ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 - 33 หน่วย
กิต 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ านวน  30 หน่วยกิต ซ่ึงเป็นรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนใน
ศาสตร์ของภาษา สังคมและมนุษยศ์าสตร์ พลศึกษา กลุ่มวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวน  102 หน่วยกิต ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาชีพพื้นฐาน ซ่ึงช่วยใหน้กัศึกษามี
พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการศึกษาขั้นสูงต่อไปรายวชิาท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ กลุ่มวชิาชีพบงัคบั ซ่ึงเป็นรายวชิาท่ี
จ  าเป็นต่อการเรียนรู้ในศาสตร์ของอาชีวอนามยัและความปลอดภยั กลุ่มวชิาชีพเลือก  เพื่อเปิดกวา้งให้
นกัศึกษาสามารถเรียนในรายวชิาท่ีสนใจได ้ อาจเป็นรายวชิาท่ีเปิดใหม่เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของ
องคค์วามรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี  จ านวน  6  หน่วยกิต เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนได้
ตามความสนใจ 

ง. หมวดวชิาฝึกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา   จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นรายวชิาท่ี
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้จากการศึกษาไปใชใ้นสถานประกอบการหรือการสร้างงานวจิยัซ่ึงเป็นการ
ฝึกซอ้มการท างานจริง  
         
 
3.1 รายการหลกัฐาน 

1) มคอ. 2  
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3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear  

 
  การออกแบบรายวชิาในหลกัสูตรนั้น มีการค านึงถึงความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อนกัศึกษาทั้งในส่วน

ของศรายวชิาท่ีเป็นหมวดการศึกษาทัว่ไป และรายวชิาเฉพาะ ซ่ึงไดมี้การาก าหนดบทบาทในแต่ละรายวชิา
ในการด าเนินการให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุไวใ้น Cirriculum 
Mapping ตามเล่ม มคอ. 2 มีการจดัใหมี้การลงมือปฏิบติัจริงเพิ่มเติมจากการเรียนบรรยายในหอ้งเรียน ซ่ึง
เป็นการเพิ่มทกัษะใหน้กัศึกษาไดล้งมือท าจริงและเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนมากข้ึน นอกจากน้ียงัจดัใหมี้การ
ทศันศึกษายงัสถานประกอบการในรายวชิาต่าง ๆ เพื่อใหน้กัศึกษาไดส้ัมผสักบัการท างานจริง ๆ ในสถาน
ประกอบการ ไดเ้รียนรู้จากผูท่ี้ปฏิบติังานโดยตรง เป็นตน้ รายวชิา 921-371 ฝึกงาน 921-473 สัมมนา 921-
471 โครงงานนกัศึกษา 1 921-472 โครงงานนกัศึกษา 2 921-404 สหกิจศึกษา 1 และ 921-405 สหกิจศึกษา 2 
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตวัเองเพื่อฝึกฝนใหน้กัศึกษาบรรลุซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 5 ดา้นท่ีได้
กล่าวมาแลว้  

 
3.2 รายการหลกัฐาน 

1) หมวดท่ี 4 ใน มคอ. 3 ของทุกวชิา 
 
 

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

 
กระบวนการการออกแบบโครงสร้างหลกัสูตรค านึงถึงมาตรฐาน 5 ดา้น อ่ืนๆ ถา้มี และล าดบั

การเรียนรู้ โดยมีการก าหนดแผนการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัล าดบัการเรียนรู้ทางวชิาการ (ความยากง่าย ความ
ซ ้ าซอ้นมีการจดัการ ความเก่ียวขอ้งกนัของรายวชิา ในการออกแบบหลกัสูตร)โดยจดัรายวชิาพื้นฐานไวใ้น
ชั้นปีแรก ส่วนวชิาชีพและวิชาชีพเลือก จดัไวใ้นปี 2 ข้ึนไป พร้อมระบุรายวชิาบงัคบัเรียนก่อน ใน มคอ. 2 
และมีการก าหนดแผนการเรียนและรายวชิาเรียนก่อนหนา้ เรียนควบคู่ เรียนร่วม ใน มคอ. 2 

และหลกัสูตรมีวธีิการในการปรับปรุงเน้ือหาใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ โดยมีกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การยืน่ขอปรับปรุงปรับปรุงรายวชิา ผา่นการพิจารณาลงความเห็นโดยกรรมการประจ าคณะ กรณี 
ยา้ยเทอม เปิดปิดรายวชิา จบท่ีกรรมการประจ าคณะ  กรณี เปิด special topic หรือ ปรับเพิ่มลดเน้ือหารายวชิา 
ส่งพิจารณาไปยงังานวชิาการของวทิยาเขต และอาจารยแ์ต่ละท่านสามารถปรับเน้ือหาใหท้นัสมยัไดด้ว้ย
ตนเอง ในกระบวนการท า มคอ. 3 online ตอ้งมีการเขียน และปรับปรุงเน้ือหาใหม่ทุกปี รวมทั้งมีการ
วางแผนส าหรับปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปใน มอค.5  และนอกจากน้ีหลกัสูตรไดมี้การ
รับขอ้มูลจากภายนอก เพื่อมาใชใ้นการปรับปรุงเน้ือหาของรายวชิา จดัการเรียนการสอนใหมี้ความทนัสมยั
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มากข้ึน จากการรับฟังขอ้เสนอแนะจากสถานท่ีฝึกงาน ดูงาน และสหกิจศึกษา และวางแผนแกไ้ขปรับปรุง
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานณ์ท่ีเปล่ียนไปอยูต่ลอดเวลา 
 
3.3 รายการหลกัฐาน 

1) เกณฑ ์สกอ.  
2) www.mua.go.th/users/tqf-hed 
3) รายงานการประชุม 
4) มติท่ีประชุมกรรมการคณะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of the 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

        

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

        

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

        

Overall opinion         

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

 

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

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดมี้การก าหนดปรัชญาการจดัการศึกษา ตามแนวทางพิพฒันา
การนิยม คือ การพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้นเพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและปรับตวัไดดี้
ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป มุ่งเนน้ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวติ หลกัสูตรจึงน าปรัชญาการจดัการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัมาเป็นแนวทางการก าหนดปรัชญา หรือวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกนั  โดยผูเ้รียน
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด รับทราบถึงปรัชญา หรือวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรจากการด าเนินการดงัน้ี    

1.ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรด าเนินการโดยวทิยาเขต กรรมการหลกัสูตรมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร และส่งตวัแทนไปประชาสัมพนัธ์ดว้ยบางส่วน   

2.คณะไดจ้ดัท าวดีีโอเพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร โดยใหส้าขาวชิาเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
หลกัสูตรไปยงัคณะ 

3.น าเสนอหลกัสูตรใน website ของคณะและวทิยาเขต  
4.ช้ีแจงรายละเอียด วตัถุประสงค ์และงานท่ีสามารถท าได ้ตอนสัมภาษณ์ เพื่อรับเขา้ศึกษา 
5. ช้ีแจง ตอนปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
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6. ประชาสัมพนัธ์การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหลกัสูตรในเครือข่ายหน่วยงานท่ีมีการท า
ความร่วมมือกบัหลกัสูตร เช่น ชมรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัภาคใต ้และการเขา้เยีย่มสถานประกอบการใน
โอกาสต่างๆ เช่น นิเทศสหกิจศึกษา และฝึกงาน 

7.  การปลูกฝังระหวา่งการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

4.1 รายการหลกัฐาน 

1) ปรัชญาการจดัการศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2) แผน่พบัประชาสัมพนัธ์  
3) มคอ.2   
4) ตารางการท า road show 
5) Website ของคณะ  http://www.scit.surat.psu.ac.th  
6) วดีีโอแนะน าหลกัสูตร   
7) ก าหนดการปฐมนิเทศ 

 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 

 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาและก าหนดกลยทุธ์ของการจดัการเรียน
การสอนท่ีชดัเจนของหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ (Quality learning) ของผูเ้รียน โดย
กลยทุธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบเพื่อใหส้ัมฤทธ์ิผลตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรฯ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นไปตามปรัชญาการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัท่ีสนบัสนุนใหมี้การจดัการ
เรียนการสอนท่ีใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (Active learning)  และการจดัการเรียนการสอนท่ีตอ้งใช้
ภาษาองักฤษควบคู่  การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service learning) และยดึพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ  
หลกัสูตรมีขั้นตอนด าเนินการ ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดงัน้ี  

1. สาขาวชิาประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบาย ขอ้ก าหนดของคณะและวทิยาเขต ซ่ึงมีการเนน้ให้
จดัการเรียนการสอนแบบ  Active Learning 50% ทุกรายวชิาและ มีการสอดแทรกภาษาองักฤษ  โดยคณะ
ก าหนดใหแ้ต่ละสาขามีการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 100 % อยา่งนอ้ย 1 รายวชิา  

http://www.scit.surat.psu.ac.th/
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2.  อาจารย์ผูส้อนด าเนินการสอนโดยเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคร์ายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรฯ และสอดคลอ้งกบันโยบายของคณะและวิทยา
เขต  

3.  ประเมินการเรียนการสอนโดยผูเ้รียน และ อาจารยผ์ูส้อนเสนอแนวทางปรับปรุงใน  มคอ. 5   
ตวัอยา่งของกลยทุธ์ของการจดัการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมี คุณภาพ (Quality 

learning) และนกัศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรฯ ไดแ้ก่ 
- การบรรยายเน้ือหาวิชาในห้องเรียน มุ่งหวงัให้นักศึกษาได้รับความรู้ใน

ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากอาจารย์ผูส้อน และช่วยน าทางไปสู่การศึกษาด้วยตนเองต่อไป ซ่ึง

ตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัดา้นความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงโดยรวมการจดัการเรียนการสอนแบบบรรยายสามารถ

น ามาใชไ้ดไ้ม่เกิน 50% ของเน้ือหารายวชิา  

 - การเรียนการสอนแบบปฏิบติัการ มุ่งหวงัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติั

จริง การท างานเป็นทีม ฝึกการวเิคราะห์ปัญหา การตดัสินใจและความรับผดิชอบ ซ่ึงตอบสนองต่อมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัดา้นคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผดิชอบ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

นอกจากน้ี จากนโยบายของมหาวทิยาลยั สนบัสนุนใหมี้การจดัการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมหรือ

การปฏิบติัท่ีหลากหลาย หลกัสูตรจึงน าหลกัการดงักล่าวมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่  

-ใชว้ธีิการสอนแบบแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัในชั้นเรียน และมีการบูร
ณาการความรู้ 

-มีการอภิปรายเป็นกลุ่มในหอ้งเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ท่ีเรียนมาประยกุต์
แกปั้ญหาของบทเรียน 

- มีการมอบหมายงานเพื่อพฒันาทักษะในด้านการท าความเข้าใจและการ
แกปั้ญหา การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีการอภิปรายงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นกลุ่มใน
ชั้นเรียน การรายงานงานเก่ียวกบัหวัขอ้วิจยั หรือปัญหาท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อฝึกทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม
และการส่ือสารกบัคนอ่ืน ๆ 

-  ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อบูรณาการเน้ือหา เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

-   ใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  
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4.2 รายการหลกัฐาน 

1) ปรัชญาการจดัการศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2) ประกาศเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบ Active learning  
3) ประกาศเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบโดยใชภ้าษาองักฤษ 
4) Curriculum mapping   
5) มคอ. 2  มคอ.3  และ มคอ.5   

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
 

หลกัสูตรไดพ้ยายามสร้างบรรยากาศการเรียนท่ียดืหยุน่ ร่วมมือกนัและฝึกความเป็นผูใ้ฝ่รู้
ตลอดชีวิต (Lifelong learners) โดยผา่นการจดัการเรียนการสอนแบบ Active learning  กิจกรรมการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีดงัน้ี  

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยอาจารยผ์ูส้อน สอดแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวติในการเรียนการสอน ซ่ึงผูเ้รียนจะถูกเปล่ียนบทบาท จากผูรั้บความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การคน้ควา้และน าเสนอความรู้ ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีทกัษะการคิด การเรียนรู้ การส่ือสาร และพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ตลอดเวลา เช่น การน าเสนอ การคน้หาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม การท ากิจกรรมกลุ่ม   

2.  มีรายวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิาฝึกงาน โครงงาน และสหกิจศึกษา เพื่อให้
นกัศึกษาท าโครงงานท่ีสนใจ รายวชิาเหล่าน้ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียน รู้จกัวธีิการเรียน วธีิการหาความรู้ ซ่ึง
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งตลอดชีวติ 

3. วทิยาเขตจดักิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไดแ้ก่ การเรียนรู้
ภาษาองักฤษโดยโปรแกรม Tell me more การอบรมภาษาองักฤษในการท างาน (TOEIC) เป็นตน้ 
 

4.3 รายการหลกัฐาน 

1) มคอ. 3  รายวชิาในหลกัสูตร  
2) มคอ. 3  รายวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
3) กิจกรรมของวทิยาเขต ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

        

5.2 The student assessments including 
timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students 
[4,5] 

       

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        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
 

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

 
หลกัสูตรฯ ไดมี้การก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร (มอค.2) เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณสมบติั

ตามวตัถุประสงคห์ลกัสูตรและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ดงันั้นจึงมีการประเมินผูเ้รียน เป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ การ

รับเข้า ซ่ึงผูเ้ขา้มาศึกษาจะตอ้งผา่นเกณฑค์ดัเลือกตามโครงการต่างๆท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด (โครงการรับ
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นกัศึกษารูปแบบต่างๆ เช่น โครงการเพชรนครินทร์ โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียน) คือพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา 

เช่น ผูส้มคัรจะตอ้งส าเร็จการศึกษา  ม.6 สายวทิยาศาสตร์หรือเทียบเท่า เกรดเฉล่ียรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่

ต ่ากวา่ 2.40   รวมทั้งก าหนดคะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 

2.40 เช่นกนั และประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการสอบเขา้ทั้งใน

รูปแบบของการรับตรง และ admission   แต่อยา่งไรก็ตามขอ้มูลจากปี 2558 เม่ือพิจารณาคุณภาพของ

นกัศึกษาท่ีเขา้มาพบวา่ มีผลการเรียนดา้นวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษค่อนขา้งอ่อน 

เพื่อใหส้ามารถรับนกัศึกษาไดคุ้ณภาพตามความตอ้งการของหลกัสูตร หลกัสูตรไดมี้การปรับเกณฑก์าร

รับเขา้นกัศึกษาของปีการศึกษา 2559  โดยเกรดเฉล่ียรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากวา่ 2.40   รวมทั้งก าหนด

คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75  ดา้นภาษาองัฤษไม่ต ่ากวา่ 

2.50 ซ่ึงมีผลต่อคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีประกาศรับในแต่ละโครงการในปีการศึกษา 2559  

ในการติดตามความก้าวหน้า ระหวา่งศึกษา สามารถพิจารณาไดจ้ากการทดสอบยอ่ย ทดสอบ

กลางภาค และทดสอบปลายภาค โดยก าหนดไวใ้น มคอ. 3  ของแต่ละวชิา การออกขอ้สอบตอ้งให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ของรายวชิา และมีการประเมินขอ้สอบโดยกรรมการประเมิน ขอ้สอบในทุก

รายวชิา นอกจากน้ียงัมีการประเมินผลการเรียนรู้ดา้นอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย การประเมินดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม  ดา้นทกัษะทางปัญญา โดยอาจารยผ์ูส้อนแต่ละท่าน นอกจากน้ีมีการประเมิน คุณลกัษณะของ

นกัศึกษาจากสถานประกอบการ ระหวา่งการฝึกงาน หรือ ปฏิบติัสหกิจศึกษา  

ในการส าเร็จการศึกษาผูเ้รียนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาใหค้รบตามเกณฑข์องหลกัสูตร โดย

กระบวนการส าเร็จการศึกษานอกจากวชิาต่างๆ ท่ีตอ้งไดรั้บผลการเรียนท่ีไม่ใช่เกรด E และมีเกรดเฉล่ียรวม

ไม่ต ่ากวา่ 2.00 แลว้ตอ้งผา่นการร่วมกิจกรรม ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดดว้ย 

 
5.1 รายการหลกัฐาน 

1) เอกสารการเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการ 
2) เอกสารการเป็นกรรมการประเมินขอ้สอบ 
3) มคอ. 3  มคอ. 5 
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading are explicit and communicated to students 
           

 ในทุกๆรายวชิา อาจารยป์ระจ าวชิาจะมีการช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ รูปแบบการประเมิน 
และการใหค้ะแนนต่างๆ อยา่งชดัเจนให้นกัศึกษาไดรั้บรู้ ซ่ึงการประเมินเหล่าน้ีสอดคลอ้งและครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และเกณฑก์ารประเมินตอ้งมีมาตรฐาน  มีการระบุ
ขอ้มูลเหล่าน้ีใน มคอ. 3 และมีการเผยแพร่ใหแ้ก่นกัศึกษาทราบ  ทั้งน้ีวธีิการเรียนและประเมินผลเป็นการตก
ลงร่วมกนักบัผูเ้รียน โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวธีิการ ช่วงเวลาประเมินและเกณฑก์ารประเมิน ซ่ึง
มีหลายรูปแบบ ในแต่ละรายวชิา เช่น การสอบขอ้เขียน การสอบปากเปล่า การน าเสนอ การรายงานผลการ
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ โดยสัดส่วนของแต่ละวธีิการ
อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนด  และแต่ละรายวชิาสามารถจดัใหมี้การประเมินในแต่ละ
ช่วงเวลาตามความเหมาะสม เช่น ในระหวา่งจดัการเรียนการสอน กลางภาค และปลายภาค 

 

5.3 รายการหลกัฐาน 

1)  มคอ. 3  
2) มคอ. 5 

 
 

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

รายวชิาในหลกัสูตรไดมี้การออกแบบวธีิการประเมินผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั ข้ึนกบัผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงัของแต่ละรายวชิา ซ่ึงการประเมินผลจะรายงานในรูปเกรด A=4.0 B+=3.5 B=3.0 C+=2.5 C=2.0 
D+=1.5 D=1.0 E=0 I=Incomplete เกณฑก์ารประเมินใชว้ธีิอิงเกณฑ ์ และอิงกลุ่ม ข้ึนอยูก่บัการจดัการของ
ผูรั้บผดิชอบรายวชิาร่วมกบัผูเ้รียน ซ่ึงสัดส่วนการใหค้ะแนนของแต่ละวธีิการประเมินในแต่ละวชิาไดร้ะบุ
ไวอ้ยา่งชดัเจนใน มคอ.3 และไดต้กลงและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบในวนัเปิดเรียนของแต่ละรายวชิา 

การประเมินความเหมาะสมของขอ้สอบปรนยัและอตันยั อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูจ้ดัท า มีการตรวจ
ประเมินความเหมาะสมของขอ้สอบโดยกรรมการท่ีหลกัสูตรเป็นผูก้  าหนดจากคณาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งใน
ศาสตร์นั้นๆ  รายวชิาละ 2 คน เพื่อตรวจสอบ ใหข้อ้เสนอแนะ แกไ้ข โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของ
เน้ือหาในขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา ก่อนจดัส่งไปยงัฝ่ายผลิตขอ้สอบ 
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การประเมินผูเ้รียนโดยวธีิการอ่ืน ๆ เช่น การสอบปากเปล่า การน าเสนอ การรายงานผลการ
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ อาจารยผ์ูป้ระสานรายวชิามีเกณฑ์
ในการใหค้ะแนน เพื่อความถูกตอ้งและแม่นย  าในการวดัประเมินผล  ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลงและมีการ
ส่ือสารระหวา่งอาจารยแ์ละผูเ้รียน  เช่น รายวชิาฝึกงาน/สหกิจศึกษา มีการประเมินจากผูดู้แลการฝึกงาน และ
จากอาจารยนิ์เทศฝึกงาน โดยประเมินดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นงาน ผลงานท่ีปฏิบติั 
ความรับผดิชอบ และการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น เป็นตน้ ซ่ึงภายหลงัการฝึกงานเสร็จส้ิน มีการประเมินใน
รูปแบบของการน าเสนอผลการปฏิบติังาน ณ สถานฝึกงาน และมีการน าเสนอผลการปฏิบติังาน ณ 
มหาวทิยาลยั โดยมีคณาจารยใ์นสาขาวชิาร่วมกนัประเมินผลการฝึกงานดงักล่าว  โดยผูเ้รียนทุกคนจะถูก
ประเมินโดยใชแ้บบประเมินท่ีผา่นการพิจารณาความถูกตอ้งแลว้และมีรูปแบบท่ีชดัเจนดงักล่าว 

เม่ือการเรียนการสอนเสร็จส้ิน หลกัสูตรฯ จะมีการประชุมพิจารณาการให้เกรด และการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเกรดท่ีผิดปกติก่อนท่ีอาจารยแ์ต่ละท่านจะส่งระดบัคะแนน ในบางรายวชิาท่ีมีนกัศึกษา
ไม่ผา่นจ านวนมาก หรือมีระดบัคะแนนผดิปกติ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะขอใหแ้สดงรายละเอียด
วธีิการประเมิน เพื่อไม่ใหเ้กิดอคติในการประเมินผลการเรียน 
 
5.3 รายการหลกัฐาน 

1) รายงานการประชุมของหลกัสูตร 
2) แบบประเมินขอ้สอบ 

 

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

หลกัสูตรมีระบบในการติดตามความกา้วหนา้ของผลการเรียน และการแกไ้ขปัญหาท่ีทนัท่วงที 
โดยในแต่ละรายวชิาของหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูติ้ดตามความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในรายวชิานั้นๆ  ผลการประเมินนกัศึกษาไดก้ าหนดใหมี้การแจง้โดยติดประกาศคะแนนสอบ
กลางภาค และคะแนนเก็บก่อนกลางภาคแก่ผูเ้รียน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลงัการสอบกลางภาค 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดป้ระเมินตนเองเพื่อปรับปรุงวธีิการเรียนใหไ้ดรั้บคะแนนท่ีดีข้ึน หรือพิจารณาการถอน
รายวชิากรณีท่ีคะแนนต ่าโดยค าแนะน าของอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงระยะเวลาจะตอ้งด าเนิน
ในช่วงการถอนรายวชิาท่ีให้สัญลกัษณ์ W หลงัประกาศคะแนน 1 สัปดาห์ นกัศึกษาสามารถเขา้พบอาจารย์
ผูส้อนเพื่อขอค าแนะน าในการเรียนเพื่อปรับปรุงผลการเรียนใหมี้ระดบัคะแนนสูงข้ึนได ้ รวมทั้งหลกัสูตรฯ 
ไดมี้การจดัท าโครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษา เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที
ดว้ย 
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ส าหรับรายวชิาฝึกงานและสหกิจศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานกบัผูดู้แลทุก
สัปดาห์และรายงานผลในระบบการปฏิบติังานออนไลน์ทุกวนั  ผูดู้แลนกัศึกษาในสถานประกอบการและ
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบจะเป็นผูใ้หข้อ้เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการท างานไดท้นัที  การนิเทศฝึกงานและ    
สหกิจโดยอาจารยผ์ูนิ้เทศ ก็เป็นวธีิการในการใหค้  าแนะน าการปฏิบติังานเพื่อการปรับปรุงในระหวา่งการ
ปฏิบติังาน 
 

5.4 รายการหลกัฐาน 

1) มคอ. 5   
2) โครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษา   

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
 

นกัศึกษาสามารถสอบถามขอ้สงสัย เก่ียวกบัคะแนนและเกรดกบัอาจารยผ์ูส้อนไดโ้ดยตรง  
นอกจากน้ีสามารถยืน่แบบค าร้องขอทบทวนผลการเรียนเขา้สู่คณะกรรมการบริหารของคณะเพื่อพิจารณา
ได ้  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเหตุผลของการขอทบทวนเพือ่ด าเนินการตามขั้นตอนของฝ่าย
ทะเบียนต่อไป 

5.5 รายการหลกัฐาน 

1) บนัทึกขอ้ความร้องเรียน   
2) ระเบียบการร้องเรียนเก่ียวกบัคะแนนและเกรด 
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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 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

 

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 

 
การวางแผนอตัราก าลงัด้านวิชาการ             

การวางแผนและด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคลากรสายวชิาการเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั ควบคุมโดยการบริหารของงานแผนและนโยบาย เน่ืองจากมีจ านวนนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
หลกัสูตรจึงไดด้ าเนินการแจง้ความจ านงคเ์พื่อขอวเิคราะห์อตัราก าลงั โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปต่อไปน้ี                                                                                 

 1. ค านวณภาระงานสอนของอาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรและส่งไปยงักองการบริหารและ
การพฒันายุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อขอกรอบต าแหน่งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และเพื่อให้
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตรงตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด ทางหลกัสูตรจึงไดก้ าหนดคุณสมบติัของอาจารยท่ี์จะ
เปิดรับตามกรอบต าแหน่งท่ีไดข้อไป ดงัน้ี                                                                         

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง (อาชีวอนามยั
และความปลอดภยัหรือสุขสาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั)                                                            

- มีประสบการณ์การสอนในระดบัมหาวทิยาลยั ในหลกัสูตร อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั การท างานบริการวิชาการในสถานประกอบการหรือชุมชนภายนอก        

จากการวเิคราะห์ของงานแผนและนโยบาย ปีการศึกษา 2557 ขอ้มูลจ านวนชัว่โมงสอน 
(Working Load) ของหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พบวา่ควรมีอาจารยจ์  านวน 2-5 อตัรา จ านวน
อาจารยข์องหลกัสูตรท่ีมีอยู ่ 5 อตัรายงัสามารถรองรับภาระงานสอนไดต้ามเกณฑ ์150 ชม.ต่อภาคการศึกษา 
(300 ชม. ต่อปีการศึกษา) (ใชข้อ้มูลของปีการศึกษา 2557 ซ่ึงมีนกัศึกษาเพียงชั้นปีท่ี 3)  ในปีการศึกษา 2558 
เป็นปีแรกท่ีหลกัสูตร  อาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดมี้จ านวนนกัศึกษาครบทั้งส่ีชั้นปี จากขอ้มูลภาระ
งานสอนปีการศึกษา 2558  พบวา่ควรมีอาจารยจ์  านวน 4-7 อตัรา  งานนโยบายและแผนจึงมีการวางแผน
ขอกรอบอตัราก าลงัใหม่ในปี พ.ศ. 2560 ส าหรับหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจ านวน 2 อตัรา  
และปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1 อตัรา     หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตระหนกัถึงความจ าเป็นของ
การมีบุคลากรท่ีตรงตามศาสตร์วชิาชีพและมีจ านวนท่ีเหมาะสม จึงมีการวางแผนการปฏิบติังานในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะภาระการสอนและการดูแลนกัศึกษา เพื่อป้องกนัการเกิดผลกระทบใดๆ  ต่อการ
เรียนการสอน                                                                                                        
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แผนการพฒันาความก้าวหน้า ทางอาชีพของบุคลากร สายวชิาการ  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพฒันาบุคลากรสาย

วชิาการ โดยไดก้ าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี เร่ือง
ทรัพยากรบุคคล โดยใหมี้การจดัการเชิงระบบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร 
และขบัเคล่ือนใหมี้อาจารยคุ์ณวฒิุระดบัปริญญาเอกและต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มมากข้ึน และก าหนด
เส้นทางความเช่ียวชาญระดบับุคคล(สอนหรือวิจยั) เพื่อผลกัดนัการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา ไดมี้การจดัโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท างานในดา้นต่างของบุคลากรสาย
วชิาการ ทั้งดา้นการสอน วจิยัและดา้นอ่ืน ๆ เช่น การเขียนบทความทางวชิาการเพื่อตีพิมพใ์นวารสาร
คุณภาพ การสร้างส่ือการเรียนการสอนเสมือนจริง การท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพฒันา
คุณภาพจิตใจในการท างานโดยสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองคก์ร เพื่อสร้างความสุขในการท างาน
ใหแ้ก่บุคลากร อีกดว้ย  

บุคลากรสายวชิาการ เม่ือมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งครบถว้น สามารถยืน่ขอรับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี  
       ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งอาจารยแ์ละไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ ดงัน้ี                                                                                                    

1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่เกา้ปี                              
 2) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี                                                                                                          
3) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่สองปี                                                                                           

       ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี                                                                                                           
       ต าแหน่งศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปี   คณาจารยใ์นหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดว้างแผนการเขา้สู่ต าแหน่งทาง
วชิาการ ดงัตารางดา้นล่าง 

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

 
  เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน การไดรั้บต าแหน่งทางวชิาการ การไดรั้บรางวลัจาก

หน่วยงานภายนอก เป็นตน้ จึงมีการยกยอ่งชมเชยบุคลากรและการเผยแพร่บุคลากรโดยทัว่ไปไดท้ราบ 
ในปีการศึกษา 2559 อาจารยใ์นหลกัสูตรจ านวน 1 คน (ดร.ปัทมา เสนทอง) ไดส่้งเอกสาร

ประเมินการสอนเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามแผนของ
หลกัสูตร แต่เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจ านวน 1 คน(อ.ณัฐจิต อน้เมฆ) ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
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หลกัสูตร  ไม่ไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั จึงท าให้ไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการใดๆ 
ตามแผนท่ีหลกัสูตรวางไว ้ท าให้เป็นความเส่ียงของหลกัสูตรในการขาดแคลนอาจารย์ผูมี้ต  าแหน่งทาง
วชิาการ ใหเ้ป็นไปตามท่ี สกอ. และแผนท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดได ้
 
6.1 รายการหลกัฐาน 

1) แผนภาระการสอนของคณาจารยห์ลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

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

 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้มีการกระจายภาระงานสอนในแต่ละภาค

การศึกษา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา คณาจารยผ์ูส้อนของแต่ละรายวิชามีการประชุมเพื่อก าหนดภาระงาน
สอนในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้เหมาะสมตามความเช่ียวชาญของอาจารยผ์ูส้อน ทั้งน้ีจ  านวนชัว่โมง
สอนรวมของอาจารยแ์ต่ละท่านจะถูกน ามาพิจารณาเพื่อเกล่ียภาระงานสอน โดยกระจายภาระงานสอนของ
อาจารยใ์นหลกัสูตรใหใ้กลเ้คียงกนั ซ่ึงสรุปภาระงานสอนของอาจารยแ์ต่ละท่านดงัต่อไปน้ี     
 
 ดร.ปัทมา เสนทอง                                                                                                 
ภาคการศึกษาที ่1                                                                                                         

924-352 พิษวทิยาในงานอุตสาหกรรม                                                                  
924-457 อาชีวเวชศาสตร์                                                                                     
924-486 การยศาสตร์                                                                                          
921-303 กฏหมายอุตสาหกรรม แรงงานและส่ิงแวดลอ้ม                                    
921-404 สหกิจศึกษา 1                                                                                             

ภาคการศึกษาที ่2                                                                                                
921-303 กฏหมายอุตสาหกรรม แรงงานและส่ิงแวดลอ้ม                                 
922-204 การศึกษาการท างานและการยวทิยา                                                             
924-324 มาตรฐานสากลดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                      
924-322 การเก็บตวัอยา่งและวเิคราะห์ดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั                                                                                                                                                                                                             
921-405 สหกิจศึกษา 2                                                                                        
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ดร.นุจรีย์ แซ่จิว                                                                                                      
ภาคการศึกษาที ่1                                                                                              

923-454 การโตต้อบเหตุฉุกเฉินและภยัพิบติั                                                                
924-453 การป้องกนัและควบคุมอคัคีภยั                                                             
924-486 การยศาสตร์ส าหรับงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั                                                                                                                                                  

ภาคการศึกษาที ่2                                                                                             
 924-223 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอนัตราย                                     
 924-322 การเก็บตวัอยา่งและวเิคราะห์ดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั                                                                                                                
924-324 มาตรฐานสากลดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 อ. ณฐัจิต อ้นเมฆ                                                                                               

ภาคการศึกษาที ่1                                                                                               
924-354 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                                   
924-326 คุณภาพอากาศภายในอาคาร                                                                       
924-221 เคมีส าหรับงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั                                          
924-321 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล                                                      

ภาคการศึกษาที ่2                                                                                                     
924-355 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม                                                                     
 921-452 ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม                                                

 

 อ.ลเิลยีน ววิฒัน์                                                                                                

ภาคการศึกษาที ่1                                                                                            

921-315 จิตวทิยาอุตสาหกรรม                                                                           
924-351 อนามยัส่ิงแวดลอ้ม                                                                                    
924-351 การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ                                       
 921-322 การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม                                       

ภาคการศึกษาที ่2                                                                                              

924-222 การประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงในทางอาชีวอนามยั                                                                                                   
924-328 ระบาดวทิยา                                                                                        
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 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมไดมี้การแต่งตั้งให ้ ดร. นุจรีย ์ แซ่จิว ท าหนา้ท่ี
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และแต่งตั้งให ้ อ.ณฐัจิต อน้เมฆ 
เป็น QMR ประจ าหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและเป็นคณะกรรมการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพและบริหารความเส่ียงภายในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรฯ ไดมี้การจดัประชุมในหลกัสูตรเพื่อพิจารณาทั้งในเร่ืองการขอครุภณัฑท่ี์ใชใ้นการเรียน 
การสอน การแบ่งรายวชิาสอนเพื่อให้อาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรมีภาระงานสอนท่ีใกลเ้คียงกนั เพื่อน าไปสู่
การจดัการเวลาท่ีมีผลต่อท าวิจยัและบริการวชิาการของอาจารยแ์ต่ละท่าน 

6.2 รายการหลกัฐาน 

1) แผนภาระการสอนของคณาจารยห์ลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

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

 
หลกัสูตรมีส่วนร่วมด าเนินการคดัเลือกบุคลากรสายวชิาการโดยก าหนดคุณสมบติัอาจารย ์

ส่วนกระบวนในการสรรหาและคดัเลือกนั้นงานบุคลากรเป็นผูด้  าเนินการ ขอ้มูลทั้งหมดมีการเผยแพร่ทาง
เวบ็ไซดข์องงานบุคคล รายละเอียดการด าเนินงานมีดงัน้ี  
 
หลกัเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวชิาการ                                                                    

1. อนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกบุคคล                                             
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีใชใ้นการสรรหาและคดัเลือก                                                                                                                      
3. คณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก ประกอบดว้ย                                                        

3.1  ผูบ้งัคบับญัชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว เป็นประธานกรรมการ                                                                   

3.2  ผู ้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู ้ท่ี ได้รับ มอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว เป็นกรรมการ                                                                             

3.3 ผูท้รงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ                                                                            
4. หนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก                                                           

4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคดัเลือกเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูมี้ความรู้ความสามารถ
และเหมาะสมกบัต าแหน่ง                                                                                                    

4.2 ด าเนินการสรรหาและคดัเลือก                                                                                       
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5. วธีิการสรรหาและคดัเลือก มีดงัน้ี                                                                                   
5.1 สอบขอ้เขียน                                                                                                               
5.2 สอบปฏิบติั                                                                                                                
5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด                                           
5.4 วิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกก าหนดตามท่ีเห็น

เหมาะสมแลว้รายงานใหม้หาวทิยาลยัทราบ 
6. ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกตอ้งผา่นเกณฑใ์นแต่ละวธีิคือ สอบขอ้เขียน สอบปฏิบติั สอบสัมภาษณ์ 

ไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่     ร้อยละ 70 
 
กระบวนการคัดเลอืกบุคลากรสายวชิาการ                                                                         

1. อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน                                                                             
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง และวธีิการท่ีใชใ้นการสรรหาและ

คดัเลือก                                                                                                      
3. ประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก                                                                                    
4. ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกตามวธีิการท่ีก าหนด                                                      
5. ประกาศผูผ้า่นการคดัเลือก     
                                                                              

นโยบายในการจ้างงานบุคลากรสายวชิาการ                                                                  
 การจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ ใหจ้า้งจากผูท่ี้ผา่นกระบวนการสรรหาและคดัเลือก

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด และใหอ้ธิการบดี หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายเป็นผูมี้
อ  านาจสั่งจา้งและลงนามในสัญญาจา้ง โดยการจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี                                

 1. การจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั จา้งคร้ังแรกใหจ้า้งจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน ของปีนั้น                                                                                                                                   
2. การจา้งคร้ังต่อไประยะเวลาการจา้งขั้นต ่า ไม่ต ่ากวา่ 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 

5 ปี                                                                                                         
3. พนกังานมหาวทิยาลยัต าแหน่งวชิาการท่ีไดรั้บการจา้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี งบประมาณ 

และด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ หรือศาสตราจารย ์ การจา้งต่อจา้งไดจ้นครบเกษียณอายตุามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด                   

 4. การท าสัญญาจา้งใหท้  าตามแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด และใหห้น่วยงานท่ีจะจา้งก าหนด
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัภาระงานท่ีจะมอบหมายใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัปฏิบติัใหช้ดัเจน และใหถื้อวา่ขอ้ตกลง
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจา้งดว้ย                                                                                                                  

5. อตัราค่าจา้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
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6.3 รายการหลกัฐาน 

                     1) เอกสารคุณสมบติัต าแหน่งอาจารยห์ลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 

มหาวทิยาลยัไดป้ระกาศคุณลกัษณะในหนา้ท่ีของบุคลากรสายวชิาการไวอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกัจ านวน 5 ขอ้ และสมรรถนะเฉพาะงานจ านวน 3 ขอ้ สมรรถนะหลกั 5 ข้อ 
ไดแ้ก่                                                                         

1. จริยธรรมการด ารงตน และประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                                                                                                    

2. มุ่งเนน้ผูรั้บบริการความตั้งใจและความพยายามในการใหบ้ริการแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมา
ติดต่อ                                                                                  

3. การท างานเป็นทีมความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน หน่วยงาน
หรือสถาบนัรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพนัธ์ภาพกบัสมาชิกในทีม                                                                                                                                        

4. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการ
ปฏิบติัหนา้ท่่ีดว้ยการศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
ประสบการณ์ เขา้กบัการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ                                                           

 5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหดี้หรือใหเ้กินมาตรฐานท่ีมีอยู ่การ
สร้างพฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียาก และทา้ทาย ชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ด
สามารถกระท าไดม้าก่อน                                                                         
 
                     สมรรถนะเฉพาะงาน จ  านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่                                                                          

1. ความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีรับผดิชอบ มีความรู้ความเขา้ใจในระบบและขั้นตอนการท างาน 
รวมทั้งสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการปฏิบติังานให้เกิดผลส าเร็จได ้                                                                           

 2. ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผดิชอบมีทกัษะ ความช านาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใน
งานท่ีรับผดิชอบ                                                                                         

  3. ความสามารถในการประสานงานการติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่าง ๆ 
ระหวา่งบุคคลหรือหน่วยงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนโดยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งการแสดงออก
ดว้ยท่าทางท่ีเหมาะสมท าใหเ้กิดผลดีแก่ทุกฝ่ายและบรรลุเป้าหมายของงาน 
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การประเมินภาระงาน และสมรรถนะอาจารยมี์ทุก 6 เดือน เพื่อใชใ้นการพิจารณาต่อสัญญาจา้ง
และการปรับข้ึนเงินเดือน โดยในส่วนการประเมินสมรรถนะอาจารย ์ หวัหนา้สาขาวิชาจะเป็นผูก้  าหนดค่า
สมรรถนะท่ีคาดหวงัใหก้บัอาจารยใ์นหลกัสูตร จากนั้นอาจารยเ์ขา้ไปยอมรับในระบบออนไลน์ หรือหากมี
ขอ้แกไ้ข แจง้กลบัมายงัหวัหนา้สาขาวชิาเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งน้ีแจง้ใหค้ณาจารยท์ราบก่อนรอบการ
ประเมินในระบบ Competency online  

ส่วนภาระงานวิชาการ คณาจารยจ์ะเป็นผูก้  าหนดว่าจะอยู่ในกลุ่มเน้นการสอน การวิจยั หรือ
การบริหาร ซ่ึงสัดส่วนของภาระงานแต่ละด้านจะมีการก าหนดท่ีแตกต่างกนัตามสัดส่วนท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด จากนั้นเม่ือบุคลากรได้ก าหนดสัดส่วนภาระงานในกรอบท่ีก าหนด หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู ้
พิจารณายอมรับเพื่อให้คณาจารย์ได้ปฏิบัติงานตามท่ีได้ระบุไว้  ในการประเมินจะประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงเป็นคณาจารยใ์นสาขาเดียวกนั คณะท าการแต่งตั้งและประกาศ
ใหท้ราบภายในรอบการประเมินนั้น 
 

6.4 รายการหลกัฐาน 

1) กระบวนการการประเมินและวดัผลการด าเนินของบุคลากรสายวชิาการ (รวมถึงการ
ประกาศเกณฑใ์นการประเมินผลงานของแต่ละหลกัสูตร) ผลต่อการพิจารณาข้ึนเงินเดือน 

2) สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑก์ารประเมินสมรรถนะบุคลากรสาย
วชิาการ กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน)  competency online 

 

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

 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ได้ด า เ นินการตามระบบและกลไกของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไดจ้ดัสรรงบประมาณใน
การพฒันาอาจารยใ์นหลกัสูตรใหมี้ศกัยภาพท่ีสูงข้ึนเพือ่สนบัสนุนการพฒันาในวชิาชีพ เช่น                                                                                                    

- สนบัสนุนทุนพฒันาอาจารย ์เพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก                                                                                                                
- สนบัสนุนงบประมาณเพื่อใหบุ้คลากรในหลกัสูตรไดพ้ฒันาความรู้ ในศาสตร์ท่ีสนใจ หรือท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท างาน ในทุกปี โดยสนบัสนุนงบประมาณ คนละ 10,000 บาท/ปี                                                                                                                    
- สนับสนุนทุนโครงการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีด ารง

ต าแหน่งอาจารย ์

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=50
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=50
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นอกจากน้ี ยงัมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้
หลกัสูตรส่งโครงการมายงัคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
ในแต่ละปี และเม่ือโครงการไดรั้บการพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณแลว้ จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิทินการจดั
โครงการพฒันาบุคลากรประจ าปี เพื่อก าหนดระยะเวลาและผูรั้บผดิชอบโครงการ 

ในปีการศึกษา 2559 หลกัสูตรไดว้ิเคราะห์ความตอ้งการในการพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานของหลกัสูตร  เช่น หลกัสูตรสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมรายวชิาสหกิจศึกษา
เพิ่มมากข้ึน  ดงันั้นคณาจารยค์วรมีคุณสมบติัในการเป็นอาจารยนิ์เทศสหกิจเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั อาจารยทุ์ก
คน จึงเขา้อบรมอาจารยผ์ูนิ้เทศสหกิจวนัท่ี 25-27 ส.ค. 2560   เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเขา้ร่วมโครงการทีเ่น้น
ทางด้านการเรียน การสอน อ่ืนๆ  เช่น   

- การใชง้านระบบฝึกประสบการณ์วชิาชีพออนไลน์ วนัท่ี 25 เม.ย. 2560 
-การจดัการศึกษาตามแนวทาง Outcome based education วนัท่ี 6 มิ.ย. 2560 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ LMS2@PSU สัญจร วนัท่ี 19-20 มิ.ย. 2560 
-AUN-QA implementation (Gap Analysis) วนัท่ี 22-23 มิ.ย. 2560 
-เทคนิคการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนแบบ Active learning วนัท่ี 26  มิ.ย. 

2560   
   

                      โครงการที่เน้นทางศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องทางวชิาชีพ เช่น  
- การอบรม Human Subject Protection Course วนัท่ี 1 ส.ค. 2560  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
- ประชุมวชิาการนานาชาติเร่ือง “Global Environmental and Occupational Health Seminar” 

วนัท่ี  9-10 สิงหาคม 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ประชุมเชิงปฎิบติัการเร่ือง Human subject protection course 22-23 ก.ย. 2559 คณะ

แพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
- อบรมการจดัท าระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015  วนัท่ี 3-4 พ.ย. 2559  

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
- อบรมแนวทางการวิจยัทางคลีนิคตามมาตรฐานการปฏิบติัการวจิยัท่ีดี GCP 3-4 พ.ย. 2559 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
- อบรมหลกัสูตรผูค้วบคุมประจ าหมอ้ไอน ้า วนัท่ี  12 - 17 มิถุนายน 2560  กระทรวง

อุตสาหกรรม 
- การประชุมระดบัชาติเพื่อการจดัการสารเคมี คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 19-20 ก.ค. 2560 ส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรุงเทพมหานคร 
- อบรมหลกัสูตรการระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม  วนัท่ี  19 – 23 ธนัวาคม 2559  

มหาวทิยาลยัมหิดล  
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     ในส่วนของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมไดมี้การจดัโครงการตามแผนกล

ยทุธ์ ซ่ึงมาจากความตอ้งการของคณาจารยผ์า่นหวัหนา้สาขาวชิาตกลงร่วมกนั ทั้งน้ียงัมีการจดักิจกรรม 
Lunch Talk ทุกเดือน โดยแต่ละสาขาวชิาจะเป็นผูก้  าหนดหวัขอ้น าเสนอ นอกจากน้ีในแบบประเมินความพึง
พอใจในการจดัโครงการยงัมีช่องทางใหอ้าจารยไ์ดเ้สนอแนะโครงการท่ีตอ้งการใหมี้ในคราวต่อไป คณะ
ผูจ้ดัท าโครงการจะไดน้ าขอ้เสนอแนะเหล่าน้ีไปใชใ้นการพิจารณาจดัท าโครงการคร้ังต่อไป                                                                                                                                                                                      

ในดา้นการวิจยัหลกัสูตรยงัสนบัสนุนให้อาจารยใ์นหลกัสูตรขอทุนการท าวิจยัของทั้งภายใน
และนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึง มี  ดร.  ปัทมา  เสนทอง และดร. นุจ รีย์ แซ่ จิว   ได้ยื่น เสนอขอ รับทุน                                                                                 
ส าหรับการพฒันาศกัยภาพของอาจารย์ทางด้านวิชาชีพนั้น จะถูกก าหนดจากระเบียบของมหาวิทยาลัย        
ในเร่ืองของการประเมินผลการปฏิบติังานและเร่ืองการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงมีกรอบของระยะเวลาท่ี
จะตอ้งด าเนินการอย่างชดัเจน โดยหลกัสูตร คณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
เป็นระยะ ซ่ึงสามารถช้ีวดัไดจ้ากผลงานของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 

6.5 รายการหลกัฐาน 

1) โครงการพฒันาบุคลากรของคณะและวทิยาเขต 
 
 

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

 
ระบบการให้รางวลัและการยกย่องบุคลากรสายวชิาการ                                              

 เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรสาย
วชิาการ เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงไดม้อบเงินรางวลัเน่ืองใน
โอกาสวนัส าคญัของวทิยาเขต ดงัน้ี                             

 1) ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์เงินรางวลั 10,000 บาท                                                                                              
2) ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(อยูร่ะหวา่งการพิจารณา)                                                                                             
3) ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์(อยูร่ะหวา่งการพิจารณา)                                                                                   

 
กระบวนการการประเมิน และวดัผลการด าเนินของบุคลากรสายวชิาการ มีผลต่อการพจิารณาขึน้เงินเดือน  

มหาวทิยาลยัก าหนดใหมี้การประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนปีละ 2 คร้ัง โดยมีอตัราขั้น
ต ่า 2 เปอร์เซ็นตข์องเงินเดือน ผลการพิจารณาจะมีการใหร้ะดบัผลการปฏิบติังานระดบัดีเด่น ดีมาก ดี ปาน
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กลาง พอใช ้ และตอ้งปรับปรุง ซ่ึงในกลุ่มเดียวกนัพิจารณาใหป้รับข้ึนในอตัราท่ีเท่ากนั โดยวทิยาเขตมีการ
จดัสรรงบประมาณใหแ้ต่ละสาขาวชิาเพื่อใชใ้นการพิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนตามงบประมาณท่ีวทิยาเขต
จดัสรรให้ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
บุคลากรสายวชิาการ ดงัน้ี                             

1) รอบการประเมิน ใหด้ าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ 
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 ระดับท่ี 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าภาควชิา และตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เป็นกรรมการ                                                   

 4.2 ระดบัท่ี 2  คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินการปฏิบติัราชการระดบั
คณะหรือหน่วยงาน                                                                                                     

4.3 ระดับท่ี 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบติัราชการระดับ
มหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั                                                                          
 
สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะบุคลากรสายวชิาการ กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency 
online                                                            

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ
สายวชิาการ ดงัน้ี                                                                                     
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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 ใหป้ระเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ านวน 5 ขอ้ และ

ใหเ้ลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ขอ้                                                          
 การประเมินสมรรถนะ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิประเมินผลการปฏิบติัราชการของ

บุคลากรสายวชิาการ 

6.6 รายการหลกัฐาน 

                     1) ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2559 

       

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีวิสัยทศัน์มุ่งเป็น “มหาวิทยาลยัชั้นน า
ของภาคใต ้ดา้นการผลิตบณัฑิตและเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการโดยมีการวิจยัเป็นฐาน” โดยมีพนัธกิจในการผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพสูงระดบัสากลและตอบสนองบริบทสังคม การสร้างงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของสังคม และการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีแนวทางก ากบัและส่งเสริมให้อาจารย์
ท  างานวิจัยทั้ งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ งในและ
ต่างประเทศ  การตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยัในวารสารทางวชิาการโดยก าหนดเป็นภาระงานท่ีชดัเจนท่ีตอ้ง
ปฏิบติัแก่อาจารย ์อาจารยใ์นหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดมี้การพฒันาศกัยภาพการท าวิจยั
โดยมีการขอทุนวจิยัจากทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยมีการตีพิมพ์
งานวจิยัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในวารสารระดบัชาติและเอกสารประกอบการประชุมวชิาการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี                                                                     
 
บทความวจัิยระดับชาติ    
                                                                                                  

1. ณฐัชะพงศ ์  ทองเงิน ศุภวชิญ ์  นาคคร้ืน ณัฐจิต  อ้นเมฆ และ จินดา  คงเจริญ. ปริมาณ
สปอร์ของรา Aspergillus spp, Cladosporium spp และ Penicillium spp ชกัน าใหเ้กิดโรคหอบหืดอยา่งมี
ศกัยภาพในนกัเรียนอาย ุ10 - 15 ปี. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 2559. ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม – มีนาคม.   
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                      2. จุฑาทิพย ์อยูเ่กล่ือน  ธีร ศรีสวสัด์ิ  จรีพร เรืองศรี  และ ปฏิมา เพิ่มพนูพฒันา  2559.  ฤทธ์ิ
ของสารสกดัจากดอกจนัทน์กะพอ้ชนิด LS ต่อการตา้นแบคทีเรียก่อโรคในกุง้. วารสารแก่นเกษตร 44 (ฉบบั
พิเศษ 2), 214-222. 
 
Proceeding  

1. กานตสิ์ริ ธิมาบุตร  อมรรัตน์  แกว้คุม้ภยั  ปฏิมา เพิ่มพนูพฒันา ศรัณย ู ใคลคลาย จรัส
ลกัษณ์ เพชรวงั  ดาริกา คงฤทธ์ิ และธีร ศรีสวสัด์ิ.  ประสิทธิภาพการยบัย ั้งแบคทีเรียของสารสกดัหยาบจาก
ผล ใบ และเปลือกล าตน้มะเคด็. การน าเสนอผลงานทางวชิาการระดบัปริญญาบณัฑิตดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 30-31 มีนาคม 2559 

2. จุฑาพร มูสิมูล เมริกา ช่วยสองเมือง ปฏิมา เพิ่มพนูพฒันา  ปรินุช ชุมแกว้  เยาวพรรณ สนธิ

กุล นิตยา อมัรัตน์  และธีร ศรีสวสัด์ิ. ศึกษารูปแบบการตอบสนองของแบคทีเรียต่อระยะเวลาการบ่มและ

ระดบัความเขม้ขน้สารสกดัจากผลจนัทนะพอ้ (Vatica diospyroides) โดยใชว้ธีิโฟลไซโทเมทรี. การน าเสนอ

ผลงานทางวชิาการระดบัปริญญาบณัฑิตดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 30-31 

มีนาคม 2559 

3.  ณฐัจิต อน้เมฆ. การจดักระบวนการกลุ่ม เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ และทกัษะการ
เรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ในนกัศึกษา. The 5th PSU Education Conference “Instructional Design 
for  Autonomous Learners” วนัท่ี  19-20  ธนัวาคม  2559 ณ  Conference  Hall ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบติัครบ 60 ปีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
6.7 รายการหลกัฐาน 

1)  บทความวจิยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

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

2559 1.4 244.94 1:174.96 
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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 - 2 - - 2 0.4 

2558 - 1 - 1 2 0.4 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

7.4 Training and developmental needs of        

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 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 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตสุราษฎร์ธานีมีสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน
ส าหรับคณาจารยแ์ละนกัศึกษาโดยใชร้ะบบรวมศูนย ์ประกอบดว้ยหอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ  ส านกังาน และ
ศูนยบ์ริการนกัศึกษา ซ่ึงควบคุมดูแลโดยบุคคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางและมีจ านวนท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการ ทั้งน้ีคณาจารยใ์นหลกัสูตรฯ ไดมี้ส่วนร่วมใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรในหน่วย
ต่างๆ เพื่อพฒันาปรับปรุงศกัยภาพในการใหบ้ริการใหดี้ยิ่งๆข้ึนไป   โดยคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รวมทั้งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นก าลงัคน
ทั้งหมด มีการวางแผนบุคลากรสายสนบัสนุนล่วงหนา้ส าหรับภาคการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อใหมี้การ
ด าเนินการสนบัสนุนงานดา้นวชิาการ งานวิจยั รวมทั้งงานบริการวชิาการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลยัมีห้องสมุดส่วนกลางบริการส าหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษามีทั้งหนงัสือภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีการส่งเสริมการใชง้านของขอ้มูลและทรัพยากรในห้องสมุดโดยพนกังาน
ห้องสมุดท่ีเช่ียวชาญ หลกัสูตรฯ ให้ค  าแนะน าส าหรับการซ้ือหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา ตามรายละเอียดใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โดยพนกังานห้องสมุดจะท าการวิเคราะห์ความ
เพียงพอของขอ้มูลเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม มคอ.3   และทางหลกัสูตรจะด าเนินการ
แจง้ส าหรับการจดัซ้ือเพื่อรองรับการใช้งานต่อไป   ส าหรับห้องปฏิบติัการ จะด าเนินงานส าหรับการเรียน
การสอนภายใตก้ารดูแลของศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง โดยมีการวางแผนร่วมกนักบั
หลกัสูตรในการมอบหมายนกัวิทยาศาสตร์ดูแลประจ าห้องปฏิบติัการและการเตรียมความพร้อมในรายวิชา
ปฏิบติัการให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา  ในปีการศึกษา 2559 ศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ไดว้ิเคราะห์
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ความตอ้งการนักวิทยาศาสตร์ประจ าหลักสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และได้จดัสรรต าแหน่ง
นกัวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับ 1 ต าแหน่ง โดยนกัวิทยาศาสตร์จะช่วยเตรียมความพร้อมในรายวิชาปฏิบติัการ
ของหลกัสูตร   

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัไดใ้หบ้ริการคอมพิวเตอร์กบับุคลากรและนกัศึกษา 
ซ่ึงจะไดรั้บขอ้มูลโดยบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีคุณภาพ และไดมี้การปรับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ ใน
เวบ็ไซดค์ณะและมหาวทิยาลยัอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ ขอ้มูลของอาจารยแ์ละนกันกัศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา 
ทุนการศึกษา และข่าวสารของมหาวทิยาลยั ส าหรับการบริการนกัศึกษา ค าแนะน าหรือข่าวสารต่าง ๆ 
นกัศึกษาจะไดรั้บจากบุคลากรบริการนกัศึกษา โดยในส่วนของคณะจะมีเจา้หนา้ท่ีบริการนกัศึกษาท่ีสามารถ
ใหข้อ้มูลส าหรับการลงทะเบียน การฝึกอบรม หรือบริการอ่ืนใหก้บันกัศึกษา 
 

7.1 รายการหลกัฐาน 

 - 

 

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

 
เกณฑ์/กระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน                                    

1. กระบวนการคดัเลือกบุคลากรสายสนบัสนุน ไดใ้ชร้ะบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคดัเลือก จ านวน 3-5 คน ประกอบดว้ย                                                                                       

1.1 ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวเป็นประธานกรรมการ               

1.2    ผู ้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา  หรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว เป็นกรรมการ                             

1.3   ผูท้รงคุณวฒิุ 1-3 คน เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และคดัเลือกมีหนา้ท่ี ก าหนดวธีิการสรรหา และการคดัเลือก เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผูมี้ความรู้ความสามารถ และ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง                                    

2. วธีิการสรรหาและคดัเลือกโดยเปิดรับสมคัรทัว่ไปและด าเนินการคดัเลือกตามวธีิการ ดงัน้ี                                                           
2.1 สอบขอ้เขียน และหรือ สอบปฏิบติัและ                                           
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2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดเกณฑก์ารตดัสิน ผูท่ี้
ผา่นการคดัเลือกตอ้งผา่นเกณฑใ์นแต่ละวธีิคือ สอบขอ้เขียน สอบปฏิบติั สอบสัมภาษณ์ไดค้ะแนน ไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 70                                                                                

โดยทุกกระบวนการผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกอยา่งรอบคอบและ
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยั 

 

7.2 รายการหลกัฐาน 

 - 

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
มหาวทิยาลยัไดป้ระกาศคุณลกัษณะในหนา้ท่ีของบุคลากรสายสนบัสนุนไวอ้ยา่งชดัเจน 

ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ไดแ้ก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั จ านวน 5 
สมรรถนะ ดงัน้ี                                                               

1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม       จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                                                      

2. มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการใหบ้ริการแก่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีมาติดต่อ                                        

3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน 
หน่วยงานหรือสถาบนัรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพนัธ์ภาพกบัสมาชิกในทีม 

4. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตน
ในการปฏิบติัหนา้ท่่ีดว้ยการศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
ประสบการณ์ เขา้กบัการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ              

5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐาน
ท่ีมีอยู ่การสร้างพฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียาก และทา้ทาย ชนิดท่ีอาจไม่เคย
มีผูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อน   กระบวนการการประเมิน และวดัผลการด าเนินของบุคลากรสายสนบัสนุน                                                                
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสาย
สนบัสนุน ดงัน้ี 

1) รอบการประเมิน ใหด้ าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ 
ดงัน้ี                                            
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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 าหนดระดบัผลการประเมินแบ่งระดบัผลการประเมินออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี                                                                         
ระดบัดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100                                          
ระดบัดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89                                        
ระดบัดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79                                           
ระดบัพอใช ้ คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69                                         
องปรับปรุง 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                                                                             
 
สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ
สายสนบัสนุน ดงัน้ี                               

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency)                   
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial Competency)                                                                                                  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นวชิาชีพ (Functional Competency) ใหเ้ลือกตามพจนานุกรม

สรรถนะของมหาวทิยาลยั 
บุคลากรสายสนบัสนุน ใหป้ระเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ านวน 5 ขอ้ และขอ้ 3) จ านวน 3 ขอ้  
บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร  ใหป้ระเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ  านวน 5 ขอ้ 

และใหเ้ลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ขอ้ 
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การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลกัเกณฑแ์ละวธีิประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

7.3 รายการหลกัฐาน 

          1) ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2559 

 

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

 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพฒันา

บุคลากร ตามยทุธศาสตร์ของวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ดงัน้ี                                                                      
- โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรสายสนบัสนุน                                     
- โครงการพฒันาบุคคลากรนอกสถานท่ี                                                      
- การสนบัสนุนงบประมาณ เพื่อพฒันาบุคลากรรายบุคคล (ตามความตอ้งการของบุคลากร)                                                             
- โครงการเช่ือมความสัมพนัธ์บุคลากร                                                                
- โครงการส่งส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ (การขอต าแหน่ง/การศึกษาต่อ)                                                                 
- กระตุน้ใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนจดัท าแผนความกา้วหนา้ในวชิาชีพ                                                                                                      
- โครงการพฒันาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของคณะ/หน่วยงาน 

 
การก าหนดจ านวนช่ัวโมงอบรมต่อปี ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน                                                               

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการก าหนดชัว่โมงการเขา้ร่วมอบรม 
เน่ืองจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมกบับุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งน้ี ในส่วนของ
กิจกรรมท่ีจดัโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเขา้ร่วมได ้ จะเป็นโครงการภาคบงัคบัท่ีใหบุ้คลากรตอ้ง
เขา้ร่วม โดยบุคลากรไดเ้ขา้ร่วมโครงการไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 

 

7.4 รายการหลกัฐาน 

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

 
ระบบการให้รางวลัและการยกย่องของบุคลากรสายสนับสนุน 

เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติและแสดงความยนิดีแก่บุคลากรผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่น ซ่ึงเป็นผูมี้ความประพฤติ การปฏิบติัตนชอบดว้ยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบติังาน
ดว้ยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นท่ียอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วทิยาเขตฯ จึงไดจ้ดัช่อ
ดอกไมแ้สดงความยนิดีและมอบใหบุ้คลากรดีเด่นเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองทุกๆ ปี 
 
แผนการพฒันาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน                                                                              

บุคลากรสายสนบัสนุน เม่ือมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งครบถว้น สามารถยืน่ขอรับการแต่งตั้ง
ใหด้ 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 

7.5 รายการหลกัฐาน 

      - 

 

Number of Support staff 

Support Staff 

Highest Educational Attainment 

Total High 
School 

High 
Vocational 
Certificate 

Bachelor's Master's 
Doctoral 

Library Personnel 0 1 3 1 0 5 

Laboratory Personnel 0 2 9 1 0 12 

IT Personnel 0 0 16 4 1 21 
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Support Staff 

Highest Educational Attainment 

Total High 
School 

High 
Vocational 
Certificate 

Bachelor's Master's 
Doctoral 

Administrative 
Personnel 

9 6 49 8 0 72 

Student  Academic 
Services  Personnel  

0 0 6 6 0 12 

Student Development 
Services Personnel 

0 0 10 1 0 11 

Total 9 9 93 21 1 133 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

 

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

หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมีนโยบายในการรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีชดัเจน ซ่ึงไดร้ะบุไว้

ใน มคอ. 2 และมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั โดยหลกัสูตรฯ มีแผนรับ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแรกเขา้โดยความเห็นชอบของคณะ/หน่วยงาน โดยเปิดรับใน 3 ระบบ ดงัน้ี 

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

เพชรนครินทร์ โครงการเส้นทางอาชีวะสู่ร้ัวสงขลานครินทร์ โครงการรับนกัเรียนเรียนดี โครงการ GAT 
PAT และโครงการรับนกัศึกษาจากภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นตน้ ช่องทางประชาสัมพนัธ์ งานรับ
นกัศึกษาใหม่ ด าเนินการประชาสัมพนัธ์โครงการลงในเวบ็ไซต ์ http://entrance.surat.psu.ac.th และ
ประชาสัมพนัธ์ลงในโซเชียล คือ facebook : ม.อ.สุราษฎร์ธานี รับนกัศึกษาใหม่ ป.ตรี  นอกจากน้ียงัมี
ตวัแทนหลกัสูตรเขา้ร่วม road shows ของคณะและมหาวทิยาลยัเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลดว้ย     ส าหรับ
กระบวนการรับเขา้ คือการพิจารณาคุณวฒิุโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและจากคณาจารยใ์นหลกัสูตร และสอบ
สัมภาษณ์โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

 

8.1 รายการหลกัฐาน 

1) เอกสารเกณฑก์ารรับนกัศึกษาของแต่ละโครงการ 

 

 

 

 

 

http://entrance.surat.psu.ac.th/
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8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
มีการระบุวธีิการและเกณฑ์ในการคัดเลอืกผู้เรียนและมีการประเมินผลวธีิการและเกณฑ์ 

 

หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ด าเนินการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในแต่ละปี

การศึกษาอยา่งมีระบบ ซ่ึงหลกัสูตรไดด้ าเนินการตามระบบและกลไกของวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย

กระบวนการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระบบ ดงัน้ี 

1. ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวทิยาลยัด าเนินการ  ซ่ึงหลกัสูตรไดด้ าเนินการ

ตามระบบและกลไกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  โดยหลกัสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบติั

ทางการศึกษา องคป์ระกอบ ชุดวชิาท่ีใชใ้นการคดัเลือก ค่าน ้าหนกั เกณฑข์ั้นต ่าแต่ละวชิา และจ านวนรับเพื่อ

การพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาและด าเนินการในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ 

2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  ซ่ึง

หลกัสูตรไดด้ าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  โดยหลกัสูตรมี

ส่วนร่วมในลกัษณะเดียวกนักบัระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวทิยาลยัด าเนินการ   

3. ระบบโครงการท่ีวทิยาเขตด าเนินรับสมคัร (โดยวธีิพิเศษ) 

3.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนกัศึกษา   

3.2 รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษให้หลักสูตร

พิจารณาในส่วนของหลกัเกณฑ์ คุณสมบติัเฉพาะ จ านวนรับนักศึกษา จากปีการศึกษา 2558 หลกัสูตร         

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตั้งเป้ารับนกัศึกษา 60 คน สามารถรับนกัศึกษาไดม้ากกวา่แผน คือ จ านวน 

69 คน  คิดเป็นร้อยละ 115 ของแผน แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาคุณภาพของนกัศึกษาท่ีเขา้มาพบวา่ มีผล

การเรียนดา้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษท่ีอ่อน เพื่อให้สามารถรับนกัศึกษาไดคุ้ณภาพ

ตามความตอ้งการของหลกัสูตร หลกัสูตรไดมี้การปรับเกณฑ์การรับเขา้นกัศึกษาของปีการศึกษา 2559โดย

ผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมีการแจง้

ต่องานรับนกัศึกษาเพื่อปรับเกณฑ์ให้เป็นปัจจุบนั ซ่ึงมีผลต่อคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีประกาศรับในแต่ละ

โครงการในปีการศึกษา 2559  

3.3 รับนกัศึกษาใหม่ด าเนินการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรนกัเรียนในแต่ละ

โครงการ ปีการศึกษา 2559 หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตั้งเป้ารับนกัศึกษา 60 คน สามารถรับ

นกัศึกษาไดม้ากกวา่แผน คือ จ านวน 64 คน  คิดเป็นร้อยละ 107 ของแผน  ผลการด าเนินการรับนกัศึกษาใน

ปีการศึกษา 2559 ในแต่ละโครงการสรุปไดด้งัน้ี 
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ล าดับที ่ ช่ือโครงการ เป้าหมาย(คน) นักศึกษาทีไ่ด้

(คน) 

1. โครงการคดัเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ

เยาวชนร่มศรีตรัง 

45 8 

2. โครงการคดัเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ

มุ่งมัน่สู่สงขลานครินทร์ 

45 5 

3. โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับ

นกัเรียนผลการเรียนดี 

9 3 

4. โครงการ GAT/ PAT 20 8 

5. โครงการรับนกัศึกษาจากภาคเหนือและภาคอีสาน 3 1 

6. โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ 14 

จงัหวดัภาคใต ้

30 21 

7. โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเด็ก

ดีมีคุณธรรม 

15 1 

8. โครงการคดัเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ

ตั้งใจดีมีท่ีเรียน 

20 12 

9. โครงก ารคัด เ ลื อกนัก เ รี ยน เข้า ศึกษ า  โดยวิ ธี รับรวม      

(Admissions) 

15 8 

 

8.2 รายการหลกัฐาน 

1) แผนการรับนกัศึกษาของหลกัสูตรฯ 
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 
workload 
 

มหาวทิยาลยัจะประกาศแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาในหลกัสูตรก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ี 1 ของทุกปีการศึกษา หลกัสูตรมีแผนก าหนดใหมี้การจดักิจกรรมนกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษา
ทุกภาคการศึกษาเพื่อแนะแนวการวางแผนการเรียน การแกปั้ญหาดา้นการเรียน การถอนรายวชิา  นอกจากน้ี
มหาวทิยาลยัและหลกัสูตรไดก้ าหนดใหมี้กิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นกัศึกษา เช่น 
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  การจดักิจกรรมการพฒันาความรู้ความสามารถใน
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น การอบรมภาษาองักฤษ การแข่งขนัภาษาองักฤษ การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา เป็นตน้  ในปีการศึกษา 2559 หลกัสูตรไดมี้การเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอนรายวชิาเรียนของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 รายวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตรจากภาคการศึกษาท่ี 1 เป็นภาคการศึกษาท่ี 2  เน่ืองจาก
หลกัสูตรพิจารณาจากผลการจดัการเรียนในปีการศึกษา 2558 พบวา่ นกัศึกษาประสบปัญหาในการจดัท า
โครงการในรายวชิา  อนัเน่ืองจากในชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นกัศึกษายงัไม่สามารถปรับตวัในการเรียน
และการเป็นอยูใ่นมหาวทิยาลยัไดม้ากนกั ดงันั้นการท าโครงการในลกัษณะจิตสาธารณซ่ึงตอ้งด าเนินการ
ภายนอกมหาวทิยาลยั นกัศึกษายงัไม่มีความพร้อม ซ่ึงหลกัสูตรไดน้ าเร่ืองเขา้สู่คณะกรรมการประจ าคณะ
และคณะกรรมการประจ าวทิยาเขต ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ 

 

8.3 รายการหลกัฐาน 

1) เอกสารแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2) ภาพกิจกรรมโครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษา 
3) วาระคณะกรรมการประจ าคณะ การพิจารณาเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษารายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตร หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

 

 

 

 



 

77 
 

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

กระบวนการจดักิจกรรมนกัศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาในหลกัสูตรไดพ้ฒันาการเรียนรู้และการมี
งานท า ด าเนินงานโดยทั้งในส่วนของหลกัสูตรท่ีไดบ้รรจุรายวชิา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ท่ีมี
อาจารยใ์นหลกัสูตรท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนกัศึกษา นอกจากน้ีหลกัสูตรมีการ
จดัท าโครงการ เช่น ศึกษาดูงาน ทศันศึกษาโรงงาน และจากส่วนกลางซ่ึงงานพฒันานกัศึกษา กองวชิาการ
และการพฒันานกัศึกษา เป็นผูด้  าเนินงานแบบรวมศูนยบ์ริการ ประสานภารกิจ สนบัสนุนกิจกรรม Non – 
Academic ใหน้กัศึกษาในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ 
ดงัน้ี 

งานพฒันานกัศึกษา มีหนา้ท่ีในการจดัโครงการ / กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ทั้งทกัษะทางสังคม
และทกัษะชีวติ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังนกัศึกษา วนิยันกัศึกษา คุณธรรม จริยธรรม หนา้ท่ีของการเป็น
พลเมืองท่ีดี รวมถึงการพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นการเรียน การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาต่อ และท าหนา้ท่ีในการใหค้  าปรึกษา แนะน า และจดัระบบสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่นกัศึกษา เช่น 
สวสัดิการหอพกั ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานในการด าเนินงานการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของสภา
นกัศึกษา/องคก์ารนกัศึกษา ใหค้  าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ทั้งทางดา้นวชิาการ ดา้น
พฒันาสังคม และบ าเพญ็ประโยชน์ ดา้นศิลปะและวฒันธรรม ดา้นสุขภาพและพลานามยั โดยด าเนิน
กิจกรรม / โครงการผา่น กระบวนการหลกั ดงัน้ี 

  
1. กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนเขา้เรียน เพื่อเพิ่มทกัษะในการใชชี้วติ

ร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย  
- โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดบัมหาวทิยาลยัส าหรับนกัศึกษาชั้น

ปีท่ี 1  
- โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  
 

2.   กระบวนการในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมในการด าเนินชีวิต 
ประกอบดว้ย 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างผูป้ระกอบการใหม่ 
- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เปิดโลกทศัน์

ประชาคมอาเซียน 
- โครงการเพื่อส่งเสริมและพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดว้ยกระบวนการ 

จิตตปัญญาศึกษา 



 

78 
 

- โครงการเพื่อสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม   
 

3. กระบวนการด าเนินงานดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 
- ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูน้ า ผา่นโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันา

ศกัยภาพผูน้ านกัศึกษา (Leader Camp) และการท างานร่วมกนักบัองคก์รอยา่งมีส่วนร่วม  
- โครงการเวทีคุณภาพ  
- สนบัสนุนการจดักิจกรรมขององคก์รกิจกรรม  

4.เตรียมความพร้อมส าหรับการกา้วสู่โลกแห่งการท างาน  
- โครงการท างานเป็นก็เป็นสุข 
- โครงการนดัพบแรงงาน 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 
- โครงการพฒันาประสบการณ์วชิาชีพศิษยเ์ก่า (บรรยายใหบ้ณัฑิตเพื่อสนบัสนุน

การท างาน) (http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=3) 
 

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ไดมี้กระบวนการพฒันานกัศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการไดง้านท าหลงั

ส าเร็จการศึกษาผา่นรายวชิาฝึกงานและสหกิจศึกษาทุกหลกัสูตร โดยในปีการศึกษา 2559 ไดมี้การก าหนด

นโยบายดา้นสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านการฝึกงาน 

1.1 จดัโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษาฝึกงาน  

1.2 ประสานงานกบัสถานประกอบการดา้นการฝึกงาน  

1.3 จดัโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน  

2. ด้านสหกจิศึกษา 

2.1 จดัโครงการแนะน าสหกิจศึกษาแก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นถึงประโยชน์ของสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองสหกิจศึกษาแก่

นกัศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางในการตดัสินใจเลือกเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา 

2.2 การเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
2.3  มหาวทิยาลยัฯ  โดยงานสนบัสนุนวชิาการ กองวชิาการและการพฒันา

นกัศึกษา  จดัใหมี้การอบรมนกัศึกษาก่อนไปปฏิบติังาน เพื่อเป็น   การเตรียมให้นกัศึกษามีความพร้อม

ก่อนท่ีจะไปปฏิบติังาน โดยนกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมและปฏิบติั   ตามเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยัฯ

http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=3
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ก าหนด  นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา และมหาวทิยาลยัฯ คณะ/สาขาวชิา ร่วมจดัใหมี้การ

ปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนไป สหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง 

ประกอบดว้ย โครงการเตรียมความพร้อมท่ีจดัโดย งานสนบัสนุนวชิาการ กองวิชาการและการพฒันา

นกัศึกษา จ านวน 18 ชัว่โมง เป็นทกัษะทางดา้นทัว่ไป และทกัษะทางดา้นวชิาชีพเฉพาะ จ านวน 15 ชัว่โมง 

จดัโดยคณะ/สาขาวชิา  หลกัสูตรมีส่วนในการจดัหลกัสูตรเตรียมความพร้อมนกัศึกษาสหกิจ ในปี 2559  

เร่ือง การส่ือสารดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดย วทิยากรจาก บริษทั สยามแซมเพอร์เมด จ ากดั 

2.4  ประสานงานกบัสถานประกอบการในการขอต าแหน่งงานว่าง ส าหรับ

นกัศึกษา สหกิจศึกษา 

2.5  จดัโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

2.6 จดังานวนัสหกิจศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2559 เม่ือ

วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษาแต่ละสาขาวชิาไดแ้สดงผลงานและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การท างานสหกิจศึกษาระหวา่งกนั ทั้งการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ดา้นวชิาการ การน าเสนอ บุคลิกภาพ และทกัษะดา้นอ่ืน ๆเป็นขอ้มูลใหแ้ก่

นกัศึกษารุ่นนอ้งส าหรับพิจารณาเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา ฝึกการท างานเป็นทีมและการสร้าง

ภาวะผูน้ าใหก้บันกัศึกษา ไดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณภาพ สู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนใหน้กัศึกษาจากสาขาวชิาต่างๆ ได้

มีมุมมอง และตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการไปปฏิบติัสหกิจศึกษา 

2.7 ประสานงานการจดัส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาระดบั

มหาวทิยาลยั ระดบัเครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาภาคใตต้อนล่าง ภาคใตต้อนบน ระดบัประเทศ 

นอกจากน้ี เพื่อพฒันานกัศึกษาใหมี้ความพร้อมตามวชิาชีพของแต่ละหลกัสูตร และเป็นการ
ทบทวนเน้ือหาวชิาการท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา สหกิจศึกษา 1 
หรือวชิาเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 15 ชม. ก่อนออก   
สหกิจศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา 

 

8.4 รายการหลกัฐาน 

1) โครงการพฒันานกัศึกษา 
2) โครงการทศันศึกษา 
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as 
well as personal well-being 

 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี มีระบบ กลไกและแนวทางในการจดัหา

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีส่วนร่วม ทั้งทางดา้นกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยแีละ
การใหบ้ริการ เช่น มีการจดัสรรห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องท าวจิยัใหเ้หมาะสมกบัหลกัสูตรและการเรียน
การสอนในแต่ละรายวชิา อุปกรณ์การเรียนการสอน หอ้งสมุดท่ีสามารถใหบ้ริการยมื-คืนหนงัสือ การ
บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wi-Fi เคร่ืองปร้ินเตอร์ ท่ีใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูล พิมพง์าน ได้
อยา่งเหมาะสมและเพียงพอต่อการใชง้านของนกัศึกษาในหลกัสูตร 

นอกจากน้ียงัมีการด าเนินงานโดยงานพฒันานกัศึกษา กองวชิาการและการพฒันานกัศึกษา 
เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนยบ์ริการ ประสานภารกิจ สนบัสนุนกิจกรรม non – academic ใหน้กัศึกษา
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดงัน้ี  
 
การพฒันานักศึกษา 

มีการด าเนินการเพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันานกัศึกษาในดา้นสุขภาพกาย ดา้นจิตใจและ
บริบททางสังคม โดยการจดัการสนบัสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เพื่อการดูแล
สุขภาวะเป็นองคร์วม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม 
 
ด้านให้ค าปรึกษา    

หน่วยบริการใหค้  าปรึกษาและพฒันานกัศึกษา บริการให้ค  าปรึกษา เม่ือไม่สบายใจ มีปัญหา 
วติกกงัวล ทั้งเร่ืองความรัก การเรียน การปรับตวั ครอบครัว เพื่อนและอ่ืนๆอีกมากมาย ก าลงัหาทางออก
ตอ้งการคนช่วยคิด  
 
บริการสารสนเทศ  

งานพฒันานกัศึกษา มีบริการขอ้มูลใหค้วามรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่นอ้งๆทั้งในเร่ืองของ
การศึกษา การใชชี้วติ อาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม  
 
ระบบหอพกันักศึกษา 

การดูแลใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด โดยระบบหอพกั จดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหอพกั 
เพื่อใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาภายในหอพกั ตลอดจนจดัใหมี้ระบบพี่ดูแลนอ้ง โดยมี
คณะกรรมการนกัศึกษาประจ าแต่ละหอพกั  หอพกัละ 5 คน คอยดูแลใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้  
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ด้านส่งเสริมสุขภาพ  

จดัใหมี้กิจกรรมโครงการดา้นส่งเสริมสุขภาพ จ าแนกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ รณรงค ์ป้องกนั รักษา
และฟ้ืนฟูดา้นบริบทสังคม  

บริการแนะแนวศึกษาต่อ 
งานวนิยันกัศึกษา 
งานทุนนกัศึกษา 

 
 
8.5 รายการหลกัฐาน 

     - 

 

Intake of First-Year Students   

รับนกัศึกษาใหม่ไดแ้สดงจ านวนรับการเขา้ศึกษาตามสาขาวชิาและตามโครงการต่างๆท่ี
ประกาศรับสมคัรและไดจ้  าแนกขอ้มูลจ านวนรับ จ านวนประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ จ านวนผูม้า
รายงานตวัเขา้สอบสัมภาษณ์ จ านวนนกัเรียนยนืยนัสิทธ์ิ จ  านวนนกัเรียนมารายงานเป็นนกัศึกษาใหม่ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2556 n/a 60 45 

2557 n/a 60 69 

2558 n/a 60 69 

2559 n/a 60 64 
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Total Number of  Students  

Academic Year 

Students 

1st 

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th 

Year 
>4th 

Year 
Total 

2556       
2557 69 57 51    
2558 69 61     
2559 64      
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 



 

84 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 

 

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

 
ทางมหาวทิยาลยัไดจ้ดัเตรียมหอ้งเรียนส าหรับนกัศึกษา โดยมีหอ้งเรียนทั้งหมด (รวมทุก

หลกัสูตร) จ านวน  45 หอ้ง จ าแนกเป็นหอ้งเรียนขนาดนอ้ยกวา่ 51 ท่ีนัง่ จ  านวน 14 หอ้ง  หอ้งเรียนขนาด 
60- 80 ท่ีนัง่จ  านวน 14 หอ้ง หอ้งเรียนขนาด 90- 150 ท่ีนัง่ จ  านวน 10 หอ้ง และหอ้งเรียนขนาดใหญ่ 180-250 
ท่ีนัง่ จ านวน 5 หอ้ง หอ้งเรียนทั้งหมดติดเคร่ืองปรับอากาศ กระดานไวทบ์อร์ด เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
แอลซีดีโปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ี ยงัมีห้องประชุมขนาดใหญ่ 2 หอ้ง ขนาดความจุ 500 คน 
และ 1,000 คน  

ซ่ึงในแต่ละภาคการศึกษาทางส่วนกลางจะเป็นผูจ้ดัหอ้งเรียนใหก้บัรายวชิาต่างๆในหลกัสูตร 
ซ่ึงมีหอ้งเรียนท่ีเพียงพอ แต่เป็นหอ้งเรียนท่ีไม่เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนของรายวชิา เช่น ไม่มีพื้นท่ีพอ
ในการท า group discussion  ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได ้ ความสวา่งของหอ้งไม่เพียงพอ ไมโครโฟน
ท่ีช ารุด หรือระบบเสียงท่ีสะทอ้น/มีเสียงรบกวน และเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ท่ีไม่ชดั ซ่ึงไม่ไดรั้บการแกไ้ขท่ี
ทนัท่วงที ไม่มีหอ้งส ารอง ในกรณีท่ีตอ้งซ่อม และในบางหอ้งท่ีช ารุดก็อาจเกิดอนัตรายต่อผูเ้รียนได ้
 
 
9.1 รายการหลกัฐาน  

1) รายงานสรุปห้องเรียน 
2) ขอ้เสนอแนะจากผูส้อน ใน มคอ.5 

 

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

 
หอบรรณสารสนเทศ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี มีหนงัสือภาษาไทยจ านวน 143,711 เล่ม 

ภาษาองักฤษ 45,451 เล่ม มีไฟลค์อมพิวเตอร์ภาษาไทยจ านวน 3,799 ไฟล ์ภาษาองักฤษจ านวน 356 ไฟล ์มี
ส่ือเสียงภาษาไทยจ านวน 71 ส่ือ ภาษาองักฤษจ านวน 34 ส่ือ  ส่ือสายตาภาษาไทยจ านวน 225 ส่ือ 
ภาษาองักฤษจ านวน 1 ส่ือ และมีการ update รายการสั่งซ้ือในแต่ละรายวชิาเป็นประจ าทุกปี ท าใหไ้ดห้นงัสือ
ท่ีมีความทนัสมยั และปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผูเ้รียนอยูเ่สมอ และภายในหอบรรณสารสนเทศมีห้อง
ส าหรับการเรียนรู้หลายหอ้งแบ่งตามประเภทของการเรียนรู้  เช่น หอ้งฝึกการฟังภาษาองักฤษ หอ้งประชุม
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กลุ่มเล็ก หอ้งโถงอ่านหนงัสือรวม 1 ชั้น และมีโตะ๊ส าหรับอ่านหนงัสือเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีนกัศึกษา
สามารถยมืและคืนหนงัสือระหวา่งหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดท้ั้ง 5 วทิยาเขต  เช่น 
หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร วทิยาเขตหาดใหญ่ ท าใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ถึงขอ้มูลความรู้จาก
หนงัสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเปิดดูไดทุ้กท่ีท่ีตอ้งการเพียงแค่เปิดเวบ็ของหอ้งสมุด และ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากวารสารก็จะเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยั  วารสารอิเล็กทรอนิกส์บางเล่มออกทุกเดือน ซ่ึงจะท าใหมี้
ขอ้มูลใหม่มาใชใ้นการเรียนรู้ของนกัศึกษา ส าหรับวารสารบางฉบบัท่ีไม่มีในมหาวทิยาลยั  หอบรรสาร
สนเทศสามารถช่วยเหลือคน้หาและจดัหาผา่นเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทยได ้ 

แต่หลกัสูตรฯ และผูส้อนกลบัมองเห็นวา่ ผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุดนอ้ย
มาก จากการสอบถามและการมอบหมายงานในชั้นเรียน ท าใหท้ราบวา่ผูเ้รียนบางคนแทบจะไม่เคยไดเ้ขา้ไป
ในหอ้งสมุด หรือแหล่งคน้ควา้อ่ืนๆตามท่ีมหาวทิยาลยัไดจ้ดัไวใ้ห้เลย จากการสอบถามผูเ้รียนใหข้อ้มูลวา่ 
เขา้ไปหาแลว้ไม่เจอหนงัสือ หรือขอ้มมูลท่ีตอ้งการ ไม่รู้วิธีการหา และเวลาปิดของห้องสมุดเร็วเกินไป ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นเวลาเรียน เวลาจะหาขอ้มูลเพื่อท างานกลุ่มหรืองานท่ีไดรั้บหมอบหมายจะเป็นช่วงเวลาค ่า ก็ไม่
สามารถเขา้ไปใชบ้ริการห้องสมุดได ้ และดว้ยเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ข้ึน การหาขอ้มูลทางอนเตอร์เน็ตก็ท าได้
ง่าย สะดวก และมีขอ้มูลท่ีตอ้งการครบถว้น จึงท าใหผู้เ้รียนใชบ้ริการห้องสมุดนอ้ย  

จากขอ้มูลในการจดัการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของนกัศึกษาน้ี เห็นไดว้า่โลกและ
เทคโนโลยปัีจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมากแลว้ การเรียนรู้เพิ่มเติมของผูเ้รียนนั้นไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่ใน
หอ้งเรียนหรือหอ้งสมุดท่ีมีอยูแ่ลว้ มหาวทิยาลยัควรมองใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลง และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเติมใหส้อดคลอ้ง และเกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนไดสู้งสุด 
 
9.2 รายการหลกัฐาน  

2) สรุปรายการหนงัสือในห้องสมุด 
3) การเสนอขอซ้ือหนงัสือเขา้ห้องสมุดประจ าปี 
4) สถิติการใชห้อ้งสมุดของผูเ้รียน  
5) สถิติรายการยมื – คืน หนงัสือ 
6) การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชห้อ้งสมุด 
7) การแนะน าการใชห้อ้งสมุดแก่นกัศึกษาใหม่ 
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
 

มหาวทิยาลยัไดจ้ดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัพร้อมใชง้านเพื่อรองรับการเรียนการสอนและการ
ท าวจิยัท่ีนกัศึกษาสนใจ โดยมีหอ้งปฏิบติัการอาชีวอนามยัละความปลอดภยั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของศูนย์
ปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง จ านวน 1 หอ้ง ความจุประมาณ 60 คน โดยมีครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์พื้นฐานตามท่ีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานก าหนดใหมี้ เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน  
ไดแ้ก่  เคร่ืองมือวดัแสงสวา่ง เคร่ืองมือวดัความร้อน เคร่ืองมือวดัระดบัความดงัของเสียง เคร่ืองมือเก็บ
ตวัอยา่งฝุ่ นชนิดติดตวับุคคล เคร่ืองมือวดัความสั่นสะเทือน และ เคร่ืองมือเก็บตวัอยา่งทางจุลชีววทิยา เป็น
ตน้ นอกจากน้ีศูนยป์ฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง ยงัมีหอ้งปฏิบติัการกลางท่ีมีเคร่ืองมือ
วเิคราะห์ชั้นสูงเพื่อสนองงานวจิยัชั้นสูงอยู ่ 1 หอ้ง ซ่ึงไดเ้ปิดใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใชไ้ดต้ลอดเวลาตามท่ีวาง
แผนการเรียนและการวจิยัไว ้ และเป็นการบริหารเวลาการใชเ้คร่ืองมีท่ีใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึง มีนกัวทิยาศาสตร์
คอยดูแลใหค้  าแนะน าการใชเ้คร่ืองมือประจ าหอ้ง และหลกัสูตรมีการของบประมาณสนบัสนุน เพื่อขอซ้ือ
เคร่ืองมือเพิ่มเติมส าหรับการเรียนการสอน เป็นประจ าทุกปี  มีการจดัการโดยใชว้ธีิการแบ่งกลุ่มยอ่ย และ
การสลบัเวลาเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถฝึกการใชเ้คร่ืองมือส าหรับรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งการเก็บตวัอยา่งทาง
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากข้ึน และศูนยป์ฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลางก็ยงัมี
แผนการในการปรับปรุงคุณภาพบริการใหดี้มากข้ึนในดา้นต่าง ในปีการศึกษา 1/2560 น้ี  

แต่ส าหรับการท าวจิยัในส่วนของรายวชิาโครงงานนกัศึกษานั้น พบวา่ มีปัญหาความไม่
เพียงพอ และขาดแคลนในเร่ืองของ พื้นท่ีในการท างานวจิยั และเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีจ าเป็นอ่ืนๆท่ีมีอยา่ง
จ ากดั เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีการบริหารงานแบบรวมศูนย ์ ท าใหมี้หลายๆหลกัสูตรตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการ
ท างานวจิยั และเคร่ืองมือพื้นฐานร่วมกนั  

 
9.3 รายการหลกัฐาน  

1) แผนการเสนอของบประมาณการซ้ือเคร่ืองมือ 
2) รายงานสรุปรายการเคร่ืองมือประจ าปีท่ีไดรั้บ 
3) สรุปเคร่ืองมือท่ีมีต่อความตอ้งการใช ้ส าหรับการเรียนการสอนและงานวจิยั 
4) หลกัฐานจากหนา้เวบ็ประกนัคุณภาพ http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php 
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9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 

 

ทางมหาวทิยาลยัฯ มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จ านวน  4 หอ้ง รวม 280 ท่ีนัง่ โดยมีจ านวน 

60 ท่ีนัง่ จ  านวน 2 หอ้ง จ านวน 80 ท่ีนัง่ จ  านวน 2 ห้อง  และนกัศึกษาไดรั้บความสะดวกจากการใหบ้ริการ

ของศูนยส์นเทศและการเรียนรู้ในการใหบ้ริการการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตผา่นระบบ Wifi และระบบ LAN โดย

ระบบ Wifi นั้นจะมีจุด hotspot กระจายอยูท่ ัว่วทิยาเขต ซ่ึงในปี 2560 มีการติดตั้งจุดบริการ Wifi รวม 128 

จุด และมีความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 54 Mbps จ  านวน  60 

จุด และความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 300 Mbps จ  านวน 68 จุด ส่วนระบบ LAN ไดท้  าการติดตั้งไวใ้น

หอ้งเรียนและหอ้งพกัอาจารยทุ์กหอ้งลว้นมีระบบ LAN ส าหรับซอฟแวร์หลกัๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานและ

การเรียนการสอน ในกลุ่มโปรแกรมของ Microsoft ทาง มหาวทิยาลยัไดจ้ดัซ้ือเป็นภาพรวม โดยใหท้าง

วทิยาเขตสามารถเขา้ไป download มาใชง้านไดต้ลอดเวลาและทุกโปรแกรมของ Microsoft ในส่วนการ

สนบัสนุนดา้นการวจิยันั้น มหาวทิยาลยัไดมี้การเปิดใหเ้ขา้ถึงวารสารทางวชิาการทัว่โลกไดม้ากพอสมควร 

มีลิขสิทธ์ของโปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิติพื้นฐาน เช่น SPSS ใหส้ามารถใชไ้ด ้มีศูนยส์ารสนเทศท่ีใหบ้ริการ

ทางดา้นระบบสารสนเทศทั้งหมดภายในวทิยาเขต 

ส าหรับการใชง้านจริง พบวา่ หอ้งปฎิบติัการทางคอมพิวเตอร์ท่ีมีนั้น ผูเ้รียนทัว่ไปจะสามารถ
เขา้ไปใชไ้ดเ้ฉพาะช่วงเวลาท่ีมีเรียนวชิาปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์ หรือการขอใชเ้ป็นกรณีพิเศษเท่านั้น จึง
ท าใหผู้เ้รียนเขา้ถึงการใชง้าน และการหาความรู้เพิ่มเติมไดน้อ้ย ผูเ้รียนจึงตอ้งมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาของ
ตนเองเป็นส่วนใหญ่แทน ซ่ึงพบวา่ จุด hotspot ของ Wifi ท่ีมีความแรงเพียงพอต่อการใชง้าน และเป็นพื้นท่ี
ท่ีผูเ้รียนสามารถไปนัง่ใชง้านไดมี้ไม่ก่ีจุดเท่านั้น ในห้องเรียนบางหอ้ง และหอ้งปฏิบติัการอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัเองก็ไม่สามรถใชก้ารระบบ Wifi ท่ีมีได ้ท าใหเ้กิดปัญหาในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการ
น ารูปแบบการเรียนการสอน แบบ Active learning มาใชก้็ไม่สามารถท าไดอ้ยา่งท่ีวางแผนไว ้
 
9.4 รายการหลกัฐาน  

1) แนวปฎิบติัการเปิดให้นกัศึกษาเขา้ใชห้อ้งปฎิบติัการทางคอมพิวเตอร์  
2) แผนผงัจุด hotspot ความเร็วในการใชง้านแต่ละจุด  
3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบอินเตอร์เน็ตภายในมหาวทิยาลยั 
4) รายงานปัญหาความพร้อมของหอ้งเรียน จาก มคอ.5  
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9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are 
defined and implemented 

 
มหาวทิยาลยัฯ มีงบประมาณในการสร้างส่ิงก่อสร้างเพื่อ อ านวยความสะดวกใหก้บันกัศึกษา

และบุคลากรเป็นจ านวนมาก โดยไดมี้การด าเนินการในส่วนต่างๆ ไดแ้ก่   
1. การปรับภูมิทศัน์ในพื้นท่ีทั้งวิทยาเขต จดัการพื้นท่ีรกร้าง ปลูกไมด้อกไมป้ระดบั มีหอพระ

ประจ าวทิยาเขต สร้างถนนไปในพื้นท่ีดา้นหลงั เพิ่มเส้นทางเพื่อใหส้ะดวกในการเดินทางมากยิง่ข้ึน 
2. มหาวทิยาลยัฯ ไดเ้ปิดศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ โดยภายในการดูแลของศูนย ์ มีทั้งสนาม

บาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามแบดมินตนั สนามเทนนิส ฟิตเนส และสระวา่ยน ้า เพื่อ
ส่งเสริมในนกัศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกไดมี้พื้นท่ีในการออกก าลงักาย ส่งเสริมสุขภาพ  

3. การจดัการในดา้นความปลอดภยั มหาวทิยาลยัฯมีการด าเนินการในหลายไดด้า้น ไดแ้ก่ 
การจดัท าแบบฉุกเฉินกรณีเกิดอคัคีภยั มีการซ้อมอพยพหนีไฟ มีการติดหลอดไฟเพื่อใหแ้สงสวา่ง ทัว่ทั้ง
วทิยาเขต ติดกลอ้งวงจรปิด รณรงค ์เร่ืองความปลอดภยัในการใชร้ถภายในวทิยาเขต การวางลูกระนาดในจุด
ท่ีส าคญั และการกวดขนัวินยัจราจร  

จากการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม และขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ท าใหช่้วงท่ีผา่นมาภายในวทิยาเขต
มีหลายพื้นท่ีท่ีเป็นเขตก่อสร้าง ซ่ึงมีทั้งคนงานภายนอก และรถบรรทุกขนาดใหญ่เขา้มาในพื้นท่ี ท าใหมี้ผล
ในดา้นของความสะอาด ตามถนนหนทางท่ีเตม็ไปดว้ยดินโคลน ฝุ่ น เสียง และช่องทางจราจรท่ีอาจไดรั้บ
การรบกวนและมีผลต่อความปลอดภยัภายในวทิยาเขตบา้ง และเน่ืองจากงานดา้นโครงสร้างท่ีขยายตวัอยา่ง
รวดเร็ว ท าใหค้วามทัว่ถึงในการบริการดา้นการซ่อมบ ารุงนอ้ยลง ท าใหพ้บวา่ยงัมีหลายพื้นท่ีของอาคาร
สถานท่ี ท่ีช ารุดทรุดโทรม โดยไม่มีการซ่อมบ ารุง เช่น ห้องน ้าช ารุด หลงัคาร่ัว ฝ้าเพดานช ารุด หรือสภาพ
หอ้งเรียน ท่ีนัง่ท่ีไม่สามารถใชก้ารได ้  ระบบการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มภายในวทิยาเขตก็
ยงัไม่มี จึงอาจท าใหผู้รั้บผิดชอบอาจมองไม่เห็นความจ าเป็นเร่งด่วน และด าเนินการใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการใหบ้ริการ 
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ภาพ ส่ิงก่อสร้างเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นสภาพแวดลอ้มในวทิยาเขต 

 
9.5 รายการหลกัฐาน  

1) แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัภายในวทิยาเขต 
2) ภาพกิจกรรมการซอ้มอพยพหนีไฟ  
3) การติดหลอดไฟเพื่อใหแ้สงสวา่ง ทัว่ทั้งวทิยาเขต  
4) การติดกลอ้งวงจรปิด  
5) การรณรงค ์เร่ืองความปลอดภยัในการใชร้ถภายในวทิยาเขต  
6) การวางลูกระนาดในจุดท่ีส าคญั  
7) การกวดขนัวินยัจราจร  
8) ผลการวเิคราะห์จ านวนห้องน ้าท่ีใชก้ารได ้ ต่อจ านวนคนท่ีใชง้าน และความสอดคลอ้งต่อ

กฏหมายท่ีวา่ดว้ยเร่ือง อาคาร 
9) ผลประเมินความพึงพอใจในการใชบ้ริการงานอาคาร และหอพกั 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 

 
หลกัสูตรมีการตั้งคณะกรรมการในการปรับปรุง มีการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียในหลายๆทาง เพื่อการออกแบบและพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 
5 ปีตามกรอบระยะเวลาท่ี สกอ. ก าหนด โดยไดท้  าการปรับปรุงล่าสุดในปี 2560 และการปรับปรุงในเน้ือหา
รายวชิาและการจดัการรายวชิาเป็นประจ าทุกปี  โดยพิจารณาตามขอ้ก าหนดใน มคอ. 1, สกอ. มติจากท่ี
ประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตร ผูส้อน ผูเ้รียน สถานประกอบการในการฝึกงาน และสหกิจศึกษา และจาก
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาร่วมในการออกแบบ และปรับปรุงหลกัสูตร ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นการ
ประเมินท่ีมาจากหลากหลายวธีิ และหลากหลายช่องทาง ไดว้า่จากการสอบถามพดูคุย การเขา้ร่วมประชุม 
จากการสังเกตุพฤติกรรมของผูเ้รียน  หรือการประเมินร่วมกบัการประเมินความพึงพอใจในดา้นอ่ืนๆ ท าให้
หลกัสูตรมีความมัน่ใจวา่ไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามตามตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งจริงๆ แต่ยงั
ขาดในส่วนก็การเก็บขอ้มูล ท่ีไดม้าใหเ้ป็นระบบ ท่ีสามารถวดัผลประเมินผลท่ีชดัเจนได ้  แนวทางปรับปรุง
ในปีต่อไป คือ หลกัสูตรตอ้งมีการท าแบบประเมินการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรอยา่งเป็นรูปธรรม 
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหช้ดัเจนอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

 
 

10.1 รายการหลกัฐาน  
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
2) การประเมินหลกัสูตรจากผูเ้รียน 
3) ผลสรุปในการประเมินจากช่องทางต่างๆ  
4) ผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการณ์ในการรับนกัศึกษาฝึกงาน 
5) ขอ้สังเกตจากอาจารยนิ์เทศท่ีไดจ้ากขอ้เสนอแนะของสถานประกอบการ 
6) หลกัฐานแสดงการน าเอาผลประเมินท่ีไดม้าใชใ้นการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร  
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10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and 
enhancement 

การพฒันา ทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตรมุ่งเนน้ให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดย
ผูส้อนทุกคนมีการประชุมร่วมกนัในแต่ละภาคการศึกษาตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนการสอน 
และมีการจดัการประเมินหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอเพื่อพฒันา ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตรในภาค
การศึกษาต่อไป และปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี               โดยการประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร และ
ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกซ่ึงเป็นตวัแทนจากภาคอุตสาหกรรมมาร่วมในการพฒันา ทบทวน และปรับปรุง
หลกัสูตร 
 
10.2 รายการหลกัฐาน  

1) รายงานการประชุมสาขา  
2) รายงานการประชุมหลกัสูตร  
3) กระบวนการด าเนินการในการปรับปรุงหลกัสูตร 

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

กระบวนการประเมินและปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน และการวดัประเมินผลมีการ
ด าเนินการดงัน้ี คือ มีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา ดว้ยการให้นกัศึกษาประเมินผา่น
การประเมินการสอนของอาจารย ์ การประเมินรายวชิา และอาจารยผ์ูส้อนสังเกตจากพฤติกรรมของนกัศึกษา 
จากนั้นประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ปรับปรุงการสอน รายละเอียดรายวชิา เพื่อพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

 
10.3 รายการหลกัฐาน  

- 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

อาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรมีผลงานวจิยัออกมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลงานท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
และสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนในรายวชิาต่างๆของหลกัสูตร และไดมี้การน าเอาผลท่ีจากจากงานวจิยั
มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนแก่นกัศึกษา ไม่วา่จะเป็นการยกตวัอยา่งเป็นกรณีศึกษา การปรับปรุง
เน้ือหารายวชิาใหมี้ความทนัสมยัข้ึน หรือเป็นการให้นกัศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในงานวจิยัของอาจารยผ์า่น
การเรียนในรายวชิา 921-471 โครงงานนกัศึกษา 1 และ 921- 472โครงงานนกัศึกษา 2 หรือออกมาในรูปแบบ
การท าวจยัในชั้นเรียน  

จากการด าเนินการบูรณาการงานวจิยักบัการเรียนการสอน ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ใหม่ๆท่ี
ทนัสมยัจากงานวจิยั ไดรู้้จกักระบวนการวิจยั และเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียนมีความใฝ่รู้ รู้จกัการตั้งค  าถาม  
และหาค าตอบดว้ยกระบวนการทางวชิาการ ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอน แบบ  Active learning เช่น 
ในรายวชิา 924 -321 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ท่ีนกัศึกษาไดมี้การท า project base learning ใน
การออกแบบและพฒันาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล จากปัญหาท่ีไดเ้จอจากงานวจิยัท่ีอาจารยใ์น
หลกัสูตรท า หรืองานวิจยัอ่ืนๆท่ีไดค้น้ควา้ งานวจิยัดา้นการปนเป้ือนของเช้ือจุลชีพในอากาศ ใชใ้นการเรียน
การสอนรายวชิา สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  คุณภาพอากาศภายในอาคาร การระบายอากาศ งานวจิยัดา้นการย
ศาสตร์ ใชก้ารในเรียนการสอนในวชาชีพเลือก การยศาสตร์ งานวิจยัเก่ียวกบัวสัดุดูดซบัเสียง และระบบแจง้
เตือนอคัคีภยั ใชใ้นรายวชิา วิศวกรรมความปลอดภยั เป็นตน้ 

 
10.4 รายการหลกัฐาน  

1) มคอ.3 และ มคอ.5 เร่ือง การบูรณาการงานวิจยักบัการเรียนการสอน 
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10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement 

 
หน่วยงานสนบัสนุนฝ่ายต่างๆ ไดมี้การพฒันาบริการอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหส้ามารถสนบัสนุน

การเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความตอ้งการใชบ้ริการของนกัศึกษาในอนาคต ซ่ึง
ออกมาในรูปแบบของแผน หรือแนวปฏิบติัใหม่ๆ ตามนโยบาย ในการ LEAN ของฝ่ายสนบัสนุน ซ่ึงท าให้
การด าเนินการเรียนการสอนท าไดง่้ายและสะดวกมากยิง่ข้ึน เช่น ระบบการจดัการเบิกจ่ายสารเคมี และ
ครุภณัฑ ์ ส าหรับรายวชิาโครงาน ของศุนยป์ฏิบติัการวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง แต่ในบางระบบท่ีมี
การจดัการใหม่นั้น กท็  าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก อยา่งท่ีเห็นไดช้ดัในปี
การศึกษาท่ีผา่นมา คือ  การท าจดัซ้ือจดัจา้ง และการเบิกจ่ายงบประมาณในการท าโครงงานนกัศึกษา ท่ีล่าชา้
เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบไม่พอ ท าใหมี้ผลต่อระยะเวลาในการท าโครงงาน และส าเร็จการศึกษาของ
นกัศึกษา  

ซ่ึงการพฒันาของหน่วยงานสนบัสนุนท่ีเกิดข้ึนนั้น ควรไดรั้บการประเมินจากผูใ้ชบ้ริการทั้ง
นกัศึกษา และอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อจะไดแ้นวทางในการพฒันาการบริการ เพื่อใหเ้กิดความ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน และการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัต่อไป 

 
 

10.5 รายการหลกัฐาน  
1) ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ และระยะเวลาเฉล่ียในการรับ

บริการ 
2)  ขั้นตอนการใหบ้ริการศูนยส์หกิจศึกษา ฝึกงาน และโครงงานนกัศึกษา 
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement 

ยงัไม่มีระบบท่ีชดัเจนในการรับขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ แต่มีการใชข้อ้มูลเท่ามีเช่น ขอ้มูล
จากสถานประกอบการ ท่ีรวบรวมแบบประเมินจากผูป้ระกอบการท่ีส่งบณัฑิตไปฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษาท่ี
อาจารยไ์ปนิเทศ และน ามาวเิคราะห์ หาปัญหาและความตอ้งการของสถานประกอบการ 

 
10.6 รายการหลกัฐาน  

1) รายงานสรุป ผลการประเมินจากสถานประกอบการ จากการนิเทศฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 11 
Output 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

   
 

    

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

   
 

    

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

   
 

    

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

 
 

 
 

     

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

  
 

 
 

    

Overall opinion        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

 
ในทุกปีการศึกษาฝ่ายงานทะเบียนจะมีการสรุปผลจ านวนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และตก

ออก โดยในแต่ละกรณีท่ีมีการตกออก หรือมีปัญหาระหวา่งการศึกษาจะอยูใ่นความดูแลของอาจารยท่ี์
ปรึกษา และตอ้งผา่นการพิจารณาของกรรมการคณะ มีการติดตามผล พิจารณาปัญหา และหาแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหานกัศึกษาตกออกในท่ีประชุมของสาขา ฯ และท่ีประชุมหลกัสูตรฯ โดยแสดงรายละเอียดการตก
ออกของนกัศึกษาแต่ละปี ดงัตาราง  
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Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year 
Cohort 

Size 

% completed first degree in % dropout during 
3 

Years 
4 

Years 
>4 

Years 
1st 

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2554  (มิถุนายน  2554 - 
มีนาคม  2555)  

   
0 0 0 1 

2555  (มิถุนายน  2555 - 
มีนาคม  2556) 28 

 25 2 
1 0 0 0 

2556  (มิถุนายน  2556 - 
มีนาคม  2557) 45 

 31 6 
4 3 0 1 

2557   (สิงหาคม  2557 - 
พฤษภาคม  2558) 69 

   
12 5 3 1 

2558  (สิงหาคม  2558 - 
พฤษภาคม  2559) 69 

   
3 4 0 2 

2559  (สิงหาคม  2559 - 
พฤษภาคม  2560) 65 

   
2 5 1 1 

จากตาราง Pass Rates and Dropout Rates จะเห็นไดว้า่นกัศึกษามีการตกออกมากท่ีสุดในช่วง 
ปี 1  และ 2 ซ่ึงจากการให้ค  าปรึกษานกัศึกษาท่ีตกออก พบวา่ มาจากสาเหตุต่างๆ และหลกัสูตรไดมี้การ
ประชุมหาแนวทางในการลดอตัราการตกออกของนกัศึกษา สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

สาเหตุการตกออกของ
นักศึกษา 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง แนวทางการแก้ไขทีไ่ด้ด าเนินการ 

นกัศึกษาถูก retire 
เน่ืองจากมีผลการเรียนท่ีไม่
ผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 

1) นกัศึกษาท่ีรับเขา้มีพื้น
ฐานความรู้ท่ีอ่อน 

มีการเพิ่มเกณฑใ์นการรับนกัศึกษามากข้ึน 
โดยเดิมก าหนด GPA ไม่ต ่ากวา่ 2.5 เป็น ไม่
ต ่ากวา่ 2.75 และมีผลการเรียนในกลุ่ม
รายวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ ไม่ต ่ากวา่ 3.00  เพื่อใหไ้ด้
ผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานความรู้ เพียงพอในการ
เรียนในระดบัมหาวทิยาลยั 
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สาเหตุการตกออกของ
นักศึกษา 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง แนวทางการแก้ไขทีไ่ด้ด าเนินการ 

2) นกัศึกษาไม่สามารถปรับตวั
กบัการเรียนในมหาวทิยาลยัได ้

ในกระบวนการของการรับนกัศึกษาใหม่ 
และการปฐมนิเทศของหลกัสูตร อาจารยใ์น
หลกัสูตร และรุ่นพี่ทุกชั้นปี จะเขา้พบและ
ร่วมท ากิจกรรมกบันกัศึกษาใหม่ เพื่อใหเ้กิด
ความเป็นกนัเอง ใหค้  าปรึกษา และการดูแล
อยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงจะสามารถช่วยท าให้
นกัศึกษาสามารถปรับตวักบัชีวติใน
มหาวทิยาลยั มีคนคอยแนะน าแนวทางและ
วธีิการในการเรียน และวางแผนการเรียนได้
อยา่งเหมาะสม 

3) มีรายวชิาพื้นฐานใน
ชั้นปีท่ี 1  ท่ีค่อนขา้งหนกั ท า
ใหค้นท่ีเรียนอ่อนไม่สามารถ
เรียนทนัได ้

มีโครงการติวในวชิาพื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ 
และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจ
ในบทเรียนมากข้ึน รวมทั้งการใหค้  าแนะน า
ในการลงเรียนรายวชิาในเทอมต่อๆมา 
เพื่อใหส้ามารถมีเวลาในการเรียนอยา่งเตม็ท่ี 
และรักษาระดบัผลการเรียนไวไ้ม่ใหต้  ่าเกิน
กวา่มาตรฐาน 

นกัศึกษายา้ยไปเรียนใน
สาขาวชิาอ่ืนท่ีตรงตาม
ความตอ้งการมากยิง่ข้ึน 

 

1) ความเขา้ใจผดิในสาย
งานของสาขาวชิา  

2) เลือกเพราะอยากมีท่ี
เรียน หรือคิดวา่เป็นสาขาท่ีหา
งานไดง่้าย แต่เม่ือเรียนแลว้
พบวา่ไม่ตรงตามความตอ้งการ 

มีการส่ือสารการเรียนการสอนของ
หลกัสูตรในหลายๆช่องทาง ตามท่ีกล่าวมา
ใน AUN 7 และกระบวนการสัมภาษณ์
อาจารยผ์ูส้ัมภาษณ์ก็มีการให้ขอ้มูลของ
หลกัสูตรเพิ่มเติม เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ป็น
๘อมูลในการเลือกสาขาวชิาท่ีตรงตามความ
ตอ้งการมากยิง่ข้ึน 

 จากการด าเนินการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นไดว้า่หลกัสูตรไดมี้การเก็บขอ้มูลการตกออกของนกัศึกษา 
มีการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ และมีการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหานกัศึกษาตกออก  ซ่ึงในชั้นปีท่ี 1 ปี 2558 – 
2559 มีปริมาณท่ีลดลงกวา่ ปี 2557 อยา่งเห็นไดช้ดั  
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11.1 รายการหลกัฐาน  

1) รายงานการประชุมสาขา  
2) รายงานการประชุมหลกัสูตร  
3) บนัทึกขอ้ความการขอลาออกของนกัศึกษา 
4) รายงานยอดสรุปนกัศึกษาท่ีถูก retire ในแต่ละปีการศึกษา 
5) โครงการพบท่ีปรึกษา 
6) โครงการติวพี่ช่วยนอ้ง 
7) ระบบการล็อคในการลงทะเบียนกรณีท่ีผลการเรียนติด Pro 

 
 

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

 
ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาในหลกัสูตร ในปี การศึกษา 2558  มีนกัศึกษา

ทั้งหมด 24 คน จ านวนท่ีจบตามเวลาท่ีก าหนด 4 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 และจบในเวลา 4.5 
ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ใชเ้วลาใรการส าเร็จการศึกษา เฉล่ียเป็นเวลา 4.04 ปี ส่วนในปีการศึกษา 
2559 มีนกัศึกษาจ านวน 37 คน จบตามเกณฑ ์ท่ีก าหนด 4 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 และ มีคนท่ี
ยงัไมจ่บตอ้งใชเ้วลาในการส าเร็จการศึกษามากกวา่ 4 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.21 จึงท าใหย้งัไม่
สามารถหาระยะเวลาเฉล่ียในการส าเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2559 ได ้ซ่ึงจากการท่ีมีนกัศึกษาไม่จบตาม
เวลาท่ีก าหนดเพิ่มข้ึน หลกัสูตรไดมี้การประชุมหารือถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนข้ึนร่วมกบัทางสาขาฯ เพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหาท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาท่ีไม่สามารถส าเร็จการศึกษา ในระยะเวลา 4 ปีได ้
มาจากการไม่ผา่นการประเมินผลการเรียนของรายวชิา ในชั้นปีท่ี 4 ท าใหต้อ้งมีการเรียนซ ้ าในปีการศึกษา
ต่อไป โดยในปีการศึกษา 2559 สามารถสรุปผูท่ี้ไม่ผา่น ดงัน้ี 
 
ช่ือรายวชิา จ านวนผูเ้รียนท่ีตอ้งเรียนในปีเกิน (คน) 
924-323 การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 6 
924-457  อาชีวเวชศาสตร์ 2 
921-471 โครงงานนกัศึกษา 1 2 
921-472โครงงานนกัศึกษา 2 4 
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ซ่ึงการด าเนินการในขั้นต่อไปของหลกัสูตรฯ ในการลดปัญหานกัศึกษาปีเกิน คือ การดูพิจารณาในแต่
ละรายวชิา โดยเฉพาะในวชิาของชั้นปีท่ี 4 วา่จะมีวธีิการอยา่งไร ท่ีจะท าใหน้กัศึกษาส าเร็จการศึกษาไดต้าม
แผนการศึกษาท่ีก าหนด 

 
11.2 รายการหลกัฐาน  

1) รายงานการประชุมสาขา ฯ 
 

 

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

 
มหาวทิยาลยัฯไดมี้ระบบในการติดตามการไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา ซ่ึงใน

ปี 2559 หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดมี้นกัศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จ านวน 22 คน 
ซ่ึงมีนกัศึกษามาตอบแบบสอยถามในระบบ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36  เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559  
ผลท่ีไดด้งัต่อไปน้ี 

เพศ การไดง้าน สายงานท่ีท า 
ท างาน
อิสระ ศึกษาต่อ 

ระยะเวลาในการ
หางานหลงัจาก
เรียนจบ เงินเดือนท่ีไดรั้บ 

หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     นอ้ยกวา่ 3 เดือน มากกวา่ 20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 10,001-15,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 

หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     
ระหวา่ง 3- 6 
เดือน 10,001-15,000  บาท 

หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 10,001-15,000  บาท 
       

หญิง ไม่ได ้       
ระหวา่ง 3- 6 
เดือน 15,001-20,000  บาท 

หญิง ไม่ได ้   คา้ขาย   นอ้ยกวา่ 3 เดือน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
ทั้งหมด 8 6 1 0 

   
จากผลการเก็บขอ้มูลท่ีไดพ้บวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไดง้านท าท่ีตรงกบัสาขาวชิาท่ีเรียนในเวลา 

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  ไดรั้บเงินเดือนอยูใ่นช่วง 10,001-15,000  บาท และถึงแมว้า่จะมีผูเ้ขา้มาตอบแบบสอบถาม
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ในระบบเป็นจ านวนนอ้ย แต่จากความใกลชิ้ดระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษาท าใหไ้ดข้อ้มูลวา่ นกัศึกษาส่วน
ใหญ่ไดง้านท าท่ีตรงตามความตอ้งการ ในงินเดือนท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีหลกัสูตรวางไว ้ ซ่ึง
จากการสอบถามคนท่ีไม่ไดท้  างานตรงตามสาขาวชิาท่ีเรียน ส่วนใหญ่มาจากความรู้สึกไม่ชอบในสายงานท่ี
ท ามากกวา่ เพราะในสายวชิาชีพ (เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั) ทั้งในพื้นท่ีและต่างพื้นท่ียงัมีความตอ้งการดา้น
แรงงานเป็นจ านวนมาก ถึงแมว้า่นกัศึกษาจะมีการไดง้านท่ีสูง แต่หลกัสูตรก็ไม่ไดห้ยดุการพฒันาเพื่อให้
นกัศึกษา สามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานส าหรับบริษทัใหญ่ๆชั้นน าของประเทศได ้ โดยมีหลายๆโครงการ
ท่ีเกิดข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัศึกษา ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น ANU 8 และ การสนบัสนุนใหน้กัศึกษา
ไปฝึกประสบการวชิาชีพในบริษทัชั้นน าของประเทศ เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัขององคก์ร และการพฒันาทกัษะ
ทางดา้นภาษา เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัอ่ืนๆได ้ 

 
 

11.3 รายการหลกัฐาน 
1) แบบส ารวจการไดง้านท าของนกัศึกษาหลงัส าเร็จการศึกษา 
2) Facebook หลกัสูตร  
3) Line กลุ่ม  
4) รายการโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
5) รายช่ือสถานประกอบการท่ีนกัศึกษาฝึกงาน 

 
 

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

 
เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา จึงไม่มีงานวจิยัท่ีมาจากนกัศึกษา   
 

รายการหลกัฐาน  
 
 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for 
improvement 
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หลกัสูตรยงัไม่มีระบบการประเมินการด าเนินงานของหลกัสูตรจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
ออกมาอยา่งเป็นระบบ และมีรูปธรรมท่ีชดัเจน อาศยัการเก็บขอ้มูลจากการด าเนินงานต่างๆในหลกัสูตร มา
ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา  เช่น การประชุมในหลกัสูตร การประเมินการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวชิาของนกัศึกษา การพดูคุยกบัสถานประกอบการในระหวา่งการนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
และการคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลกัสูตรในปีก่อน ซ่ึงไม่ไดมี้การสรุปผลการประเมิน และวางแผน
การด าเนินงานปรับปรุงอยา่งเป็นรูปธรรม โดยสามารถสรุปผลประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ จากการรับนกัศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 3/2559 ไดผ้ลการประเมินเฉล่ีย เท่ากบั 4.2 
คะแนน ซ่ึงอยูใ่นระดบั ดี โดยมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการพฒันานกัศึกษามายงัหลกัสูตรฯ ดงัต่อไปน้ี 

 
จุดเด่น -สามารถปฏิบติังานไดร้วดเร็วเสร็จก่อนเวลา  

-มีความอดทน กระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานไดร้วดเร็ว มีความรับผิดชอบ และมีจิต
อาสา  

-มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดดี้  
–มีความสามารถเทียบเท่ากบัสถาบนัอ่ืน 

จุดด้อย  
 

-ขาดความมัน่ใจ ไม่กลา้แสดงออก ไม่กลา้ซกัถาม การส่ือสารไม่ดีเท่าท่ีควร  
-ไม่สามารถอบรมพนกังานได ้ท าโครงงานได ้
 -ขาดความรู้ Excel ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทกัษะภาษาองักฤษ กฎหมายความปลอดภยัในงาน

ก่อสร้าง พรบ.อาชีวอนามยั มาตรฐานต่างๆ 
 -ขาดทกัษะในการคิดวิเคราะห์  
-ยงัไม่สามารถใชเ้คร่ืองมือตรวจวดั การก าหนดจุดตรวจวดั การอ่านค่าและแปลผล 
 -ขาดความเขา้ใจขอ้มูลพื้นฐานของบริษทัท่ีมาฝึกงาน หนา้ท่ีของ จป.ว. ระบบการ

รายงาน  
-ขาดความคิดสร้างสรรค ์ -ยงัไม่สามารถตีความดา้นกฎหมายได ้ และยงัไม่รู้เก่ียวกบั

กฎหมายใหม่ๆ 
 
 

11.5 รายการหลกัฐาน  
1) รายงานสรุปผลการประเมินการฝึกปฏิบติังานจากอาจารยนิ์เทศ 
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ส่วนที่ 4 
การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดที่ควรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. เป็นสาขาวชิาท่ีตลาดแรงงานมีความตอ้งการสูง ท าใหมี้ผูเ้รียนสนใจท่ีจะเขา้เรียนเป็นจ านวนมาก 
ท าใหมี้นกัศึกษาเขา้เรียนในหลกัสูตรฯเกินเป้าหมาย  

2. รายวชิาของหลกัสูตรเป็นไปตามของก าหนดของสภาวชิาชีพ ตามประกาศฯของกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ท าให้นกัศึกษาท่ีจบไป สามารถเป็นเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัไดต้ามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

3. เป็นสาขาวิชาท่ีสามารถท างานวิจัย ได้หลากหลาย และสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการได ้

4.  มีเคร่ืองตรวจวดัพื้นฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ใหน้กัศึกษาไดใ้ชใ้นการเรียนและฝึกปฏิบติั  
5. อาจารยใ์นหลกัสูตรมีงานบริการวชิาการ ท่ีสามารถเอาความรู้มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนได้

อยา่งต่อเน่ือง 
 
จุดทีค่วรพฒันา ( 5 ประเด็น) 

1. ขาดอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ท่ีสามารถปฏิบติังานในหลกัสูตรไดจ้ริง และอาจารยใ์นระดบัปริญญา
เอก  เน่ืองจากนโยบายการรับบุคลากรของมหาลัย ท่ีไม่บรรจุวุฒิปริญญาโทเป็นพนักงาน
มหาวทิยาลยั และสนบัสนุนใหมี้การศึกษาต่อในระดบัปริญญเอก 

2. ระดบัความรู้ของนกัศึกษาเขา้ใหม่อยูใ่นเกณฑต์ ่า และนกัศึกษาเขา้ใหม่ขาดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ี
แทจ้ริงของหลกัสูตร 

3. ดว้ยขอ้จ ากดัทางทรัพยากรจึงท าใหห้ลกัสูตรไม่สามารถเปิดรายวชิาชีพเลือกไดม้ากเท่าท่ีควรจะเป็น 
4. ทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การน าเสนอ และภาษาองักฤษ 
5. หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ และเคร่ืองมือพื้นฐาน ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านในการท า

โครงงานวจิยัของนกัศึกษา 
 
แนวทางการพฒันา 

1. ขาดอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เน่ืองจากนโยบายการรับบุคลากรของมหาลยั 
มหาวทิยาลยัตอ้งทบทวนเกณฑใ์นการรับบุคลากรให้เหมาะสมกบัแต่ละสาขาวชิา  
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2. ระดบัความรู้ของนกัศึกษาเขา้ใหม่อยูใ่นเกณฑต์ ่าและนกัศึกษาเขา้ใหม่ขาดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ี
แทจ้ริงของหลกัสูตร  
มีโครงการปรับพื้นฐานให้นกัศึกษา และการท า roadshow เพื่อรับนกัศึกษาท่ีมีความพร้อมในการ
เรียนมากข้ึน 
 

3. มีขอ้จ ากดัทางทรัพยากรจึงท าใหห้ลกัสูตรไม่สามารถเปิดรายวชิาชีพเลือกไดม้ากเท่าท่ีควร 
มหาวทิยาลยัควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากรในการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 
 

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 

 
6. หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ และเคร่ืองมือพื้นฐาน ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านในการท า

โครงงานวจิยัของนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากรในการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 
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ส่วนที่ 5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

 

# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

1 

จ า
นว

นห
ลกั

สูต
ร (

7) 

จ านวนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน
ทั้งหมด 

เดิม 
 

11 C 

2  -ระดบัปริญญาตรี เดิม 
 

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 านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา 

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 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
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 านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

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 านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 

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 านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เดิม - C C 

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

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
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 านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

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 านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

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 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
เอก หรือเทียบเท่า 

40 

คุณ
วฒุิ

อา
จา
รย
ป์ร

ะจ
 าห
ลกั

สูต
ร (

12
) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ใหม่ -     

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

46 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่
มีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

ใหม่ -     

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

52 

ผล
งา
นท

าง
วชิ

าก
าร
ขอ

งอ
าจ
าร
ยป์

ระ
จ า
หล

กัสู
ตร
 (2

0) 

จ านวนรวมของผลงานทาง
วชิาการของอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร 

ใหม่ 8     

53 

 -บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบัชาติ 

ใหม่ 4     

54 

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

ใหม่ 4     
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
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 

ใหม่ -     

56 

 -บทความวจิยัหรือบทความ
วชิาการท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่ -     

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 และแจง้ให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบั 
แต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น 

ใหม่ -     
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
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  

ใหม่ 4     

59  -ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม่ -     

60 
 -ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมท่ี
ไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม่ -     

61 
 -ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือ
องคก์รระดบัชาติวา่จา้งให้
ด าเนินการ 

ใหม่ -     

62 
 -ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์
ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจด
ทะเบียน 

ใหม่ -     

63 
 -ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ี
ไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม่ -     

64 
 -ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ี
ผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวชิาการ

ใหม่ -     
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวชิาการ 

65 

 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม่ -     

66 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

ใหม่ 1     

67 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัชาติ 

ใหม่ -     

68 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ 

ใหม่ -     

69 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัภูมิภาค
อาเซียน 

ใหม่ -     

70 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

ใหม่ -     

71 

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

ใหม่ -     

72 

กา
รมี

งา
นท

 าข
อง
บณั

ฑิต
 (1

1) จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
ทั้งหมด  

เดิม 221 C C 

73 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา 

เดิม 24 C C 

74 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี เดิม 23 C C 
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

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

75 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 

เดิม 1 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 4.2 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 านวนรวมของผลงานนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือ
เผยแพร่ 

ใหม่ - C C 
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

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 

ใหม่ - C C 

88 
 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่ - C C 

89 
 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ี

ใหม่ - C C 
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
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 

ใหม่ - C C 

91  -ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม่ - C C 

92 

 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม่ - C C 
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

93 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

ใหม่ - C C 

94 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัชาติ 

ใหม่ - 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 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
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 

ใหม่ - C C 

103 
 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่ - 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

ใหม่ - C C 
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
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 

ใหม่ - C C 

106  -ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม่ - C C 

107 

 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม่ - C C 

108 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

ใหม่ - C C 

109 
 -จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การเผยแพร่ในระดบัชาติ 

ใหม่ - 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 



 

121 
 

# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 

113 
 -จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ี
เป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม - C C 

114 

นกั
ศึก

ษา
 

เตม็
เวล

าเที
ยบ

เท
่ า (

7) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า 
(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 
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
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 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
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 านวนรวมของผลงานทาง
วชิาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวจัิย 

ใหม่ 8  64.8 C 

146 

บทความวจิยัหรือบทความวิชาการ
ฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ 

ใหม่ 
 

- C 

147 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

148 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่ 4  - C 

149 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - 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

ใหม่   9 C 
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
ออกประกาศ 

151 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   9 C 

152 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

153 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

154 ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร ใหม่   2 C 

155 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   2 C 

156 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

157 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

158 
บทความวจิยัหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่   1 C 

159 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   1 C 

160 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

161 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

162 

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

ใหม่   6 C 
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

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

163 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   6 C 

164 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

165 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

166 

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

ใหม่   55 C 

167 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   55 C 

168  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ ใหม่   - C 



 

126 
 

# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
สุขภาพ 

169 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

170 ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร ใหม่   - C 

171 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

172 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

173 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

174 
ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมท่ีไดรั้บ
การประเมินผา่นเกณฑก์ารขอ
ต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม่   - C 

175 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

176 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

177 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

178 
ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือ
องคก์รระดบัชาติวา่จา้งให้
ด าเนินการ 

ใหม่   - C 

179 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

180 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

181 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

182 ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ ใหม่   - C 
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจด
ทะเบียน 

183 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

184 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

185 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

186 
ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ี
ไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

ใหม่   - C 

187 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

188 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

189 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

190 

ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ี
ผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวชิาการ
แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ใหม่   - C 

191 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

192 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

193 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

194 จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการ ใหม่   - C 
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

195 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

196 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

197 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

198 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

ใหม่   - C 

199 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

200 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

201 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

202 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัชาติ 

ใหม่   - C 

203 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

204 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

205 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

206 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ 

ใหม่   - C 

207  -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ ใหม่   - C 
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# 
ชุด
ข้อมูล 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน 

หลกัสูตร คณะ สถาบัน 
เทคโนโลย ี

208 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

209 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

210 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

ใหม่   - C 

211 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

212 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

213 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

214 
จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

ใหม่   - C 

215 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใหม่   - C 

216 
 -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ใหม่   - C 

217 
 -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ใหม่   - C 

   

รวม
จ านวน
ขอ้มูลท่ี
ตอ้งกรอก 

19 117 0 

 

 


