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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดด้  าเนินงาน และตั้งเป้าหมายเก่ียวกบัผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยยึดเอาปรัชญา และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพท่ี กรมสวสัดิการและ คุม้ครองแรงงาน และเกณฑ์
มาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบในการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี และมีการ
ปรับปรุงเน้ือหาย่อยของรายวิชาในทุกปีการศึกษา เพ่ือให้หลกัสูตรมีความทันสมยัอยู่เสมอ ทั้งน้ีไดอ้าศยั
ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตร จากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั อาจารย ์นักศึกษา ผูป้กครอง 
และสถานประกอบการ และมีการส่ือสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของหลกัสูตรในทุกดา้นไปย ังผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียอยา่งสม ่าเสมอ  

ในดา้นการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดม้ีการจดัรายวิชา
ทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาชีพฯ และมหาวิทยาลยัฯก าหนด โดยทุกรายวิชาใน
หลกัสูตรจะมีความรับผิดชอบหลกัในการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
ของหลกัสูตรท่ีไดต้ั้งไว ้ โดยในการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตาม แนวทางของมหาวิทยาลยั คือเน้นให้มี
การเรียนการสอนแบบ active learning และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทักษะท่ีสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้
ตลอดชีวิตไดใ้นหลายๆวิชาในหลกัสูตร  ซ่ึงรูปแบบการการประเมินการเรียนก็เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด
ไวต้ามรายละเอียดของรายวิชาในการวดัผลการเรียนให้เกิดความ ถูกตอ้ง และแม่นย  า เพื่อประเมินผลการ
เรียนแกผูเ้รียนทุกคนอย่างยุติธรรม  โดยมีระเบียบและแนวทางการด าเนินการวดัผลประเมินผล ตั้งแต่
กระบวนการรับ ระหว่างเรียน และการจบการศึกษา  

ในดา้นบุคคลกรและส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา ทางหลกัสูตรและมหาวิทยาลยัก็มีเกณฑ์ใน
คดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตามท่ีสภาพวิชาชีพก าหนดส าหรับอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
รวมไปถึงการก าหนดภาระงานท่ีเหมาะสม และความก้าวหน้าทางวิชาการให้บุคลากร ตามแนวทางท่ี
มหาวิทยาลยัก  าหนด และมีส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆส าหรับการเรียน ท่ีเพียงพอและทนัสมยั ใหผู้เ้รียน
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาคุณภาพทางการเรียนการสอนของหลกัสูตรต่อไป 
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บทที่ 1 
ส่วนน ำ 

 
1. ประวตัโิดยย่อของคณะ ภำควชิำ หลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตั้งข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการบุคลากรในสายงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและ
การพฒันางานดา้นความปลอดภยัในการท างานของประเทศ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และเป็นมาตรฐานของ
ระดบัแรงงานไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต โดยการเป็นหลกัสูตรของศาสตร์เชิงบูรณา
การท่ีเนน้การสร้างบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้และทกัษะทางดา้นเทคโนโลยี การจดัการอุตสาหกรรมควบคู่
การงานทางด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บัณฑิตเป็นผูท่ี้มองเห็น
ภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม สามารถแกปั้ญหาดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานอย่างองค์รวม นอกจากน้ียงัเน้นให้บัณฑิตเป็นผูมี้ความรู้คู่ คุณธรรม ยึดมัน่จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มี จิตสาธารณะ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
มาตรฐานสากล  

 
2. วตัถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลกัสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี ท่ีมีความสามารถและมีทกัษะท่ีจะใชค้วามรู้ในการ
บริหาร การจดัการดา้นสุขภาพ อนามยัและความปลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี ท่ีมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัเทคโนโลยี
และสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ปรับปรุงใช้กับงานอาชีวอนามยัได้อย่างเหมาะสมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีจิตส านึกสาธารณะและมี
สมรรถนะสากล  

2.3 เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการคน้ควา้วิจยัและบริการวิชาการในดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัของประเทศ เพ่ือให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเขม้แข็งและย ัง่ยืนและสามารถแข่งขนั
ไดใ้นระดบันานาชาติ 
 

3. โครงสร้ำงกำรจดัองค์กร และกำรบริหำรจดักำร 
จดัการศึกษาระบบทวิภาค ขอ้ก  าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์              

ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

 



3 
 

4. นโยบำยกำรประกนัคุณภำพของคณะ/ภำควชิำ 
นโยบายการประกันคุณภาพของคณะมุ่งเน้นให้หลกัสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีสภาวิชาชีพ 

และ ส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ก  าหนด โดยให้สอดคลอ้งและเป็นไปตาม ปรัชญาและวิสัยทศัน์ของ
มหาวิทยาลยั 

 
5. ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัหลกัสูตร  

5.1 ช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

 ภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
5.2 ช่ือปริญญำและสำขำวชิำ 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
ช่ือยอ่  : วท. บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 

 ภาษาองักฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 
   ช่ือยอ่  : B.Sc. (Occupational Health and Safety) 

 
5.3 จ ำนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร                       144 หน่วยกติ 
โครงสร้ำงหลกัสูตร  

ก. หมวดวชิำศึกษำทั่วไป             จ ำนวน  30 หน่วยกติ  
1)  กลุ่มวิชาภาษา     จ านวน  13  หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์และพลศึกษา จ านวน  11  หน่วยกิต 
3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   จ านวน    6  หน่วยกิต 
ข. หมวดวชิำเฉพำะ           จ ำนวน  102 หน่วยกติ  
1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                               จ านวน  48  หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวิชาชีพ      จ านวน  54 หน่วยกิต 

- วิชาชีพบงัคบั     จ านวน   45 หน่วยกิต 
 - วิชาชีพเลือก     จ านวน     9  หน่วยกิต 

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

 แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
 แผนท่ี 1 ฝึกงานและโครงงานนกัศกึษา  จ านวน    6   หน่วยกิต 
 นกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรียน จ  านวน 3 รายวิชา ไดแ้ก่ 
  1)  ฝึกงาน       จ  านวน    ≥  240 ชัว่โมง 
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  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานในภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3  
  2) โครงงานนกัศึกษา 1   จ านวน    2  หน่วยกิต 
  3) โครงงานนกัศึกษา 2  จ านวน    4  หน่วยกิต 
 แผนท่ี 2 สหกิจศึกษา      จ  านวน    6   หน่วยกิต 
 นกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรียน จ  านวน 2 รายวิชา ไดแ้ก่ 
  2) สหกิจศึกษา 1  จ านวน    1  หน่วยกิต 
  3) สหกิจศึกษา 2  จ านวน    5  หน่วยกิต 

5.4 กำรด ำเนินกำรหลกัสูตร 
วนั-เวลำในกำรด ำเนนิกำรเรียนกำรสอน 

วิชาภาคทฤษฎี เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศกุร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
วิชาภาคปฏิบติั เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
ภาคตน้  เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

คุณสมบัตขิองผู้เข้ำศึกษำ  
 ตามเกณฑม์าตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า มีเกณฑ์คุณสมบัติ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี 
 

5.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะ 6 ปี 

จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 3 - - 60 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 60 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 240 
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จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - 60 60 

 
 

5.6 งบประมำณรำยรับ (หน่วยบำท) 

* หมำยเหตุ ใชข้อ้มลูจากเงินสนบัสนุนการศึกษา โดยในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอตัรา 3,000 บาท     
   ต่อ นกัศึกษ 1 คน 
 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอยีดรำยรับ ปีงบประมำณ 
 
 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ค่าบ ารุงการศึกษา 375,000 750,000 1,125,000 1,500,000 1,500,000 360,600 

ค่าลงทะเบียน 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 1,799,400 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล* 180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 1,800,000 

รวมรายรับ 855,000 1,710,000 2,565,000 3,420,000 3,420,000 3,960,000 
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5.7 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วยบำท) 
ใชง้บประมาณแผน่ดิน และเงินรายไดข้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

รวมงบด ำเนินกำร 3,766,500 4,262,500 4,847,500 5,538,700 6,357,000 2,787,600 

   -  งบบุคลากร 1,607,900 1,672,200 1,739,100 1,808,700 1,881,000 1,800,000 

   -  งบด าเนินงาน 939,000 1,126,800 1,352,200 1,622,600 1,947,100 523,000 

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

   -  งบรายจ่ายอ่ืน 76,200 91,400 109,700 131,600 157,900 464,600 

รวมงบลงทุน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1,000,000 

   - ค่าครุภณัฑ ์ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 

   -  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 3,787,600 

จ านวนนกัศกึษา (คน) 60 120 180 240 240 240 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา      63,100 

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

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

5.9 กำรเทียบโอนหน่วยกติ รำยวชิำและกำรลงทะเบียนเรียนเข้ำมหำวทิยำลยั  
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

บทที่ 2 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 

 
ตำรำงที่ 1.1 ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมนิองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที ่

เกณฑ์กำรประเมนิ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์ 
- ตามเกณฑ ์() 
- ไม่ไดต้ามเกณฑ ์() 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน  

5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกัและอาจารยท่ี์
ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

- 

6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม(ถา้มี) - 
7 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ ์  - 
8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศกึษา - 
9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระใน

ระดบับณัฑิตศกึษา 
- 

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบั
บณัฑิตศกึษามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

- 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก  าหนด  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 1 ตำมเกณฑ์ข้อ 1-11 

☑ ไดม้าตรฐาน 
 ไม่ไดม้าตรฐาน เพราะ........................................................................ 



9 
 

ตำรำงที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร / คุณสมบัตขิองอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร / คุณสมบัตขิองอำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 1, 2, 3) 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร                                     
รำยช่ือตำม มคอ. 2 
และเลขประจ ำตวั
ประชำชน 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร  
รำยช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ ำตวั
ประชำชน 

คุณวุฒิ/สำขำวชิำ/ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

สำขำวชิำตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสำขำที่เปิด
สอน หมำยเหตุ 

ตรง สัมพนัธ์ 

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

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

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

  - 

2. อาจารย ์ดร. ปฏิมา เพ่ิมพนู
พฒันา 

  3-8603-00138-95-1 

2.  อาจารย ์ดร. ปฏิมา เพ่ิมพนู
พฒันา 
  3-8603-00138-95-1 

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

   

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

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

วท.ม. / สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภยั / 2554 

  - 
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ต ำแหน่งทำงวชิำกำร                                     
รำยช่ือตำม มคอ. 2 
และเลขประจ ำตวั
ประชำชน 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร  
รำยช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ ำตวั
ประชำชน 

คุณวุฒิ/สำขำวชิำ/ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

สำขำวชิำตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสำขำที่เปิด
สอน หมำยเหตุ 

ตรง สัมพนัธ์ 

วท.บ. / ชีววิทยา/ 2552  
4. อาจารย ์ลิเลียน วิวฒัน ์
    3-1005-01344-35-1 

4. อาจารย ์ลิเลียน วิวฒัน ์
    3-1005-01344-35-1 

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

  - 

5. - 
 

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

ปร.ด./ สาธารณสุขศาสตร์ / 2552 
วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภยั / 2542 
วท.บ. / อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั/ 2539 

  แทนอาจารยพ์ิมพร ท่ี
ลาออก ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 
2557 

 
หมำยเหตุ : * หลงัรายช่ืออาจารยท่ี์เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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ผลกำรก ำกบัมำตรฐำน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

 ☑ ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัตอิำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 

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

ไปในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธก์นั หรือ 
2) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต  ่ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า 
รศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพนัธก์บัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท า
วิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เพราะ.................................................................................... 
 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัตขิองอำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

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

☑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ มีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร เป็นปริญญาเอก 2 คน ปริญญา
โท 1 คน เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีคลาดแคลนอาจารยท่ี์จบปริญญาเอก และมหาวิทยาลยัไม่มีนโยบายบรรจุ ผูจ้บ
ปริญญาโท เพื่อเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั และสนบัสนุนใหเ้รียนต่อในระดบัปริญญาเอก  
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ตำรำงที่ 1.3 อำจำรย์ผู้สอนและคุณสมบัตขิองอำจำรย์ผู้สอน (ตวับ่งช้ี 1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
และรำยช่ืออำจำรย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สำขำวชิำ/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
สถำนภำพ 

อำจำรย์
ประจ ำ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก 

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

 
 

 

นางสาวณัฐจิต อน้เมฆ วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภยั / 2554 
วท.บ. / ชีววิทยา/ 2552 

 
 

 

นางลิเลียน วิวฒัน ์

 

ศศ.ม. / สงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา / 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 

 
 

 

นางสาวจิตรลดา                   
กิตติจารุวฒันา 

วท.ม. / อาหารและโภชนาการเพื่อการพฒันา 
/ 2555 
วท.บ. / สาธารณสุขศาสตร์ / 2549 

  

 
ผลกำรก ำกบัมำตรฐำน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัตขิองอำจำรย์ผู้สอน 

 ☑เป็นไปตามเกณฑคื์อ 
1) มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต  ่ากว่า ผศ.ใน

สาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 
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2) มีคุณวุฒิในระดบั ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะ................................................................................................ 
เกณฑ์ข้อ 5 – 11 ของดกำรประเมนิ เน่ืองจำกไม่ได้เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑติศึกษำ 
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บทที่ 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN QA 
 

รายงานผลการด าเนินงานในการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร ไดจ้ดัการน าเสนอใหเ้ป็นไป
ตามรูปแบบการรายงานผล AUN QA โดยเร่ิมจาก AUN 1 – 9 โดยมีการสรุปผลการด าเนินงาน และผลการ
ประเมินตนเอง โดยไดร้ะบุรายการเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความชดัเจนยิ่งข้ึนแก่คณะกรรมการ  
ผูป้ระเมิน และเพื่อให้หลกัสูตรรับรู้ถึงระดบัคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุง
พฒันาต่อไปได ้จึงมีการใชเ้กณฑใ์นการประเมินหลกัสูตร 7 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
 

เกณฑ์กำรประเมนิ 7 ระดับ 
คะแนน ควำมหมำย คุณภำพและระดับควำมต้องกำรในกำรพฒันำ 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออยา่งชดัเจน ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
หรือพฒันาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข
หรือพฒันา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกบัการปฏิบติั 
หรือมีการด าเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แกไ้ข หรือ
พฒันาเพียงเลก็นอ้ยสามารถท าใหม้ีคุณภาพเพียงพอ
ได ้

4 มีเอกสารและหลกัฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลกัสูตรตามเกณฑ ์

5 มีเอกสารและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึง
การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลกัสูตรดีกว่า
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. 

 
ผลกำรประเมนิตนเอง  
เกณฑ์ คะแนน 

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

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 1  

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

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัความปลอดภยั หลกัสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 
2555 (มคอ.2) ได้มีการด าเนินการในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคลอ้งวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั ท่ีไดต้ั้ งไวว้่า "มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดบัภูมิภาคเอเชีย                
ท าหนา้ท่ีผลิตบณัฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวฒันธรรม โดยมีการวิจยัเป็นฐาน" โดยมี 3 พนัธกิจหลกั 
คือ 

 พนัธกจิ 1 พฒันา มหาวิทยาลยัใหเ้ป็นสงัคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรมและหลกัเศรษฐกิจ 
พอเพียงโดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ไดม้ีโอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 

พนัธกจิ 2 สร้างความเป็นผูน้  าทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพพ้ืนฐานของภาคใต ้และ
เช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 

พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบติัสู่การสอนเพ่ือสร้าง
ปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทศัน์สากลใหแ้ก่บณัฑิต 

  ปรัชญาการจดัการศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ก่อตั้งข้ึนตามนโยบายการพฒันาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ์ ตั้ งแต่
แรกเร่ิมท่ีจะให้เป็นมหาวิทยาลยัหลกัของภาคใต ้ท าหนา้ท่ีผลิตบณัฑิต วิจยั บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเน้นท่ีการพฒันาคนเพื่อใหเ้ป็นก าลงัหลกัของสังคม  
และยดึตามแนวทางการจดัการศึกษาของชาติท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง     

 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตาม แนวทาง                        
พิพฒันาการนิยม (Progressivism) คือการพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น เพื่อให้พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุขและปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป โดยใชก้ระบวนการจดัการ เรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ และพฒันาจากความต้องการของผูเ้รียนผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาและค้นควา้ด้วยตนเอง กระบวนการท่ีต้องลงมือปฏิบัติทั้ งในและนอกห้องเรียน               
ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื และจากแนวคิดท่ีว่าการพฒันา คือการเปล่ียนแปลง  การเรียนรู้จึงไม่ไดห้ยุด
อยู่เพียงภายในมหาวิทยาลยัแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต  การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเน้นถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ย  

 จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้น าสู่การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ ์(Outcome Based Education) โดย
การพฒันาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมหาวิทยาลยัเช่ือว่าสามารถ ตอบสนองหลกัการดงักล่าวได ้



 

17 
 

คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (Active learning) ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการใชปั้ญหา
เป็นฐานในการเรียนรู้  (Problem-based Learning) การใชโ้ครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning) และ
การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 
“ขอใหถื้อประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

 

 โดยมีการด าเนินการเป็นขั้นตอนท่ีก  าหนดไว ้ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ดงัต่อไปน้ี 

1) การด าเนินการตามขั้นตอนในการปรับปรุงหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั มีขั้นตอนโดยสรุป
ตามภาพดา้นล่าง 
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2) ส่วนหลกัการและเหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ สกอ.ท่ีให้
มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยั และสอดคลอ้งการการพฒันาเศรษฐิจและ
สงัคมในปัจจุบนั 

3) ส่วนความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ในหลายภาคส่วนทั้งความตอ้งการในการเรียน
ของผูเ้รียน ความขาดแคลนของสายในเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพในพ้ืนท่ี รวมทั้งศกัยภาพของ
มหาวิทยาลยัท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรได ้

4) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร  
อาชีวอนามยัและความปลอดภัย ของกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรับรองหลกัสูตร และผลิต
บณัฑิตท่ีไดต้ามมาตรวิชาชีพก าหนด 

จากองคป์ระกอบดงัท่ีกล่าวมา หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จึงได้ก  าหนดผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยมีความสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์และ พนัธกิจของมหาวิทยาลยั ซ่ึงระบุไวต้ามเล่ม มคอ.2 
ดงัต่อไปน้ี  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วิตภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในสงัคม 
2) เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อ

สงัคม 
3) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันาตนเอง 
4) มีสมัมาคารวะ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพในสิทธิมนุษยชน 
5) มีวินยั มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง มีจิตส านึกและตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

2. ควำมรู้ 

1) มีความรู้พ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นต่อวิชาชีพ 
2) มีความรู้ ความเขา้ใจในเทคโนโลย ีและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) มีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ เป็นสากล 

และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
4) มีความรู้ ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบัติงานใน

สาขาอาชีพ รู้กฎระเบียบ ข้อก  าหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปล่ียนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถประยกุตใ์ช้
ในการวางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในสาขาอาชีพ 
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3. ทักษะทำงปัญญำ 

1) มทีกัษะในการประมวลความคิดอยา่งเป็นระบบ 
2) สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  เสนอแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขได้อย่าง

เหมาะสม โดยค านึงถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และผลกระทบท่ีตามมาจากการตดัสินใจนั้น 
3)   สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีจากศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาพฒันาทกัษะการท างานให้เกิด

ประสิทธิผล 
4) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ

หลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มลูท่ีหลากหลาย 
5)  มีความสามารถในการศึกษา ประมวล วิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มลู และแกไ้ขปัญหาท่ีไดจ้าก

การศึกษา เพื่อประยกุต์ใชแ้ละแกปั้ญหาทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดอ้ย่างเหมาะสม โดยใช้
ความรู้ทางทฤษฎี และทกัษะประสบการณ์ท่ีไดจ้ากภาคปฏิบติั และค านึงถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการ
ตดัสินใจนั้น 

6) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์
ภาคสนามและการปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
4. ทักษะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผดิชอบ 

1) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2) สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้  าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถวางตวัและแสดงความคิดเห็นไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 

4) สามารถวางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง รู้จกักาลเทศะ มี
มนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี 

5. ทักษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลข กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1) สามารถส่ือสารทั้งการพดูและการเขียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม  
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4) สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใชใ้นการวิเคราะห์ แปลความหมาย และ
เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5) สามารถสรุปประเด็นและส่ือสารทั้งการเขียน การพูด รู้จักเลือกรูปแบบการน าเสนอท่ี
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

 6) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใชค้อมพิวเตอร์ ในการจดัการขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม 

นอกจากขั้นตอนในการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัอย่างเป็นระบบและมีความสอดคลอ้ง
กบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัแลว้ หลกัสูตรไดม้ีการส่ือสารผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัสู่นักศึกษา
จากการปฐมนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในหลกัสูตร มีคู่มือนกัศึกษา และมีการใหข้อ้มลูในเว็บไซตข์องคณะ  
โดยจะมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมตลอดเวลาท่ีหลกัสูตรมีการปรับปรุง และมีการส่ือสารสู่อาจารยผ์ูส้อนผา่นการ
ปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ มีการส่ือสารสู่ผูใ้ชบ้ณัฑิตจากการไปนิเทศน์นกัศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา มีการ
ส่ือสารสู่ศิษยเ์ก่าจาก facebook ของหลกัสูตร และมีการทบทวนการด าเนินการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเสมอ โดยไดร้ะบุไวใ้น  มคอ. 5 สรุปผลใน  มคอ. 7 และ SAR ของทุกปีการศึกษา 
แกไ้ขปรับปรุงใน มคอ.3 ของปีถดัไป และมีการทบทวนหลกัในรอบการปรับปรุงหลกัสูตร ของปีการศึกษา 
2560 

 

1.1 รำยกำรหลกัฐำน 

1) หมวดท่ี  2 ข้อมูลเฉพาะของหลัก สูตร  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา                              
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (มคอ. 2)  

2) หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ และการประเมินผล ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 (มคอ. 2) 

3) มคอ.3 online, มคอ.5 online 
4) ขอ้มลูวิสยัทศัน์ พนัธกิจฯ (http://www.surat.psu.ac.th/demo/vision.php) 
5) การเผยแพร่หลกัสูตร (ปรัชญาหลกัสูตร) ผา่นเวบ็ไซต์  
     http://entrance.surat.psu.ac.th/curriculum.php?page=1 

  

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

http://www.surat.psu.ac.th/demo/vision.php
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การก าหนดรายวิชาทั้ งหมดในหลกัสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ 2 ส่วน คือ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างานของลกูจา้ง (ขอ้ก  าหนดเฉพาะ ของวิชาชาชีพ) และตามขอ้ก าหนดในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
ทัว่ไปของมหาวิทยาลยั ซ่ึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีก  าหนดไวท้ั้ง 5 ดา้น จะถกูกระจายเป็นความรับผดิชอบ
หลกั และรองไปยงัรายวิชาต่างๆ ทั้งท่ีเป็นรายวิชาเฉพาะ และรายวิชาทัว่ไป  ซ่ึงไดแ้สดงในเห็นในแผนท่ี
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามเล่ม มคอ.2 ดงัต่อไปน้ี 

1.2 รำยกำรหลกัฐำน 

1) แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา       
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผดิชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลกัสูตรสู่รำยวชิำ (Curriculum Mapping)  

ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ หลกัสูตรวทิยำศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำเทคโนโลยกีำรจดักำรอุตสำหกรรม 

 ควำมรับผดิชอบหลกั   ควำมรับผดิชอบรอง 

 

รำยวิชำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรส่ือสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

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

หมวดวิชำเฉพำะ                           

กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ                           

921-101  หลกัการจดัการอุตสาหกรรม                           

921-102  ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้                           

921-201  เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน                           

921-223 เศรษฐศาสตร์และการจดัการตน้ทุนอุตสาหกรรม                           



 

23 
 

รำยวิชำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรส่ือสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

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

921-308  ระเบียบวิธีการวิจยั                           

921-315  จิตวิทยาอุตสาหกรรม                           

921-422 การประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรม                           

921-473  สัมมนา                           

924-221  เคมีส าหรับงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั                            

924-328  ระบาดวิทยา                           

924-351  อนามยัส่ิงแวดลอ้ม                           

937-116  เคมีหลกัมูล                           

937-117  ปฏิบติัการเคมีหลกัมูล                           

937-167  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1                           
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรส่ือสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

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

937-168  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2                           

937-169  ฟิสิกส์พื้นฐาน                           

937-170  ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน                           

937-202  สถิติและการประยกุต ์                           

923-242  ชีววิทยาและจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม                           

วิชาชีพบงัคบั                           

921-303 กฎหมายอุตสาหกรรม  แรงงานและส่ิงแวดลอ้ม                           

921-452  ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม                            

922-204  การศึกษาการท างานและการยวิทยา                           

923-344  การจดัการกากของเสียอนัตราย                           
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรส่ือสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

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

924-222  การประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงในทางอาชีวอนามยั                           

924-223 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอนัตราย 

 
                          

924-252  พิษวิทยาในงานอุตสาหกรรม                           

397-321 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล                            

397-322 การเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะห์ดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภยั  

                          

924-323 การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ                           

924-326 คุณภาพอากาศภายในอาคาร                           

924-355  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม                           

924-356   วิศวกรรมความปลอดภยั                              
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรส่ือสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

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

924-459  การป้องกนัและควบคุมอคัคีภยั                           

923-454 การโตต้อบเหตุฉุกเฉินและภยัพิบติั                           

924-457  อาชีวเวชศาสตร์                           

วิชาชีพเลือก                           

921-351 การท าความเยน็และการปรับอากาศ                           

921-301  การควบคุมคุณภาพ                           

921-304  การบริหารการเงินในอุตสาหกรรม                           

921-305  การบ าบดัมลพิษและของเสียอุตสาหกรรม                           

922-304  การจดัการการซ่อมบ ารุง                           

922-354 มาตรฐานอุตสาหกรรม                           
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรส่ือสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

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

922-357 อิเลก็ทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม                           

922-360  นาโนเทคโนโลย ี                           

922-453  เทคโนโลยกีารผลิต                            

923-341  กำรวิเครำะห์คุณภำพส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรม                           

923-343  การลดและการน าของเสียมาใชป้ระโยชน์                           

923-448  เทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด                           

924-324 มาตรฐานสากลดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม                           

924-325 การส่ือสารแบบบูรณาการ                           

924-327 ความปลอดภยัทางคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า  
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรส่ือสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

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

924-458  การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย และการเพิ่มผลผลิต 

 
                          

924-484  หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการความปลอดภยัอุตสาหกรรม 1  

 
                          

924-485  หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการความปลอดภยัอุตสาหกรรม 2  

 
                          

924-486  หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการความปลอดภยัอุตสาหกรรม 3  

 
                          

หมวดวิชาฝึกงาน/โครงงานนกัศึกษาหรือสหกิจศึกษา                           

921-371  ฝึกงาน                           
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รำยวิชำ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรส่ือสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

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

921-471  โครงงานนกัศึกษา 1                           

921-472  โครงงานนกัศึกษา 2                           

921-404  สหกิจศึกษา 1                           

921-405 สหกิจศึกษา 2                           
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตามท่ีได้ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรอาชีวอนามยั และความปลอดภัย 
สามารถสะทอ้นความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. มีเกณฑ์คุณสมบติัของบญัฑิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ี สกอ. และตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสังคมเร่ืองความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้งในการไดรั้บการรับรอง ในการ
ท างานเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ 1.3 (1) 

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

และสหกิจศึกษา 1.3 (3) 
 

1.3 รำยกำรหลกัฐำน  

1) เอกสารขอ้ก  าหนดสภาวิชาชีพ (กรมสวสัดิการสงัคม)  
2) ผลการวิพากษห์ลกัสูตรจากตวัแทนผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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 าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร (D) 
- ทา้ยเล่มภาคผนวก ง   เอกสารแสดงรายละเอียดความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค์

ของหลกัสูตรและรายวิชาท่ีเปิดสอน 

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. 

 
ผลกำรประเมนิตนเอง  

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 ไดม้ีการน าผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และขอ้ก าหนดท่ี

เป็นไปตามมาตรฐาน ในประกาศ เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
เร่ืองความปลอดภยัในการท างานของลกูจา้ง ก าหนดลงไปในแต่ละรายวิชา ตาม mapping ท่ีไดแ้สดงไวใ้น
มคอ. 2 เพื่อให้มีความคลอบคลุม และกระจายลงไปตามโครงสร้างรายวิชาของหลกัสูตร 2.1 (1) มีการ
ปรับปรุงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามรอบเวลาทุก 5 ปี 2.1 (2) มีการ
ทบทวนยอ่ย ส าหรับแต่ละรายวิชาตามขอ้เสนอแนะจาก มคอ.5 และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี และมี
วิชา Special Topic ท่ีสามารถเปิดรายวิชาไดใ้นทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาไดเ้ลือกเรียน ความรู้ท่ีมี
ความทนัสมยั ตามสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ิมเติม ระหว่างรอบการปรับปรุงหลกัสูตร 2.1 (3) 

2.1 รำยกำรหลกัฐำน 
1) การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา (มคอ.2) 
2) รายงานการประชุมการจดัท าและปรับปรุงหลกัสูตร 
3) การเปิดรายวิชา Special Topic 
 

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

การจดัท ารายละเอียดการเรียนการสอน ใน มคอ. 3 ให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตาม 
Cirriculum Mapping ท่ีก  าหนดความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาไว ้และมีการวางแผนและด าเนินการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา เป็นประจ าทุกปี ตามท่ีแสดงใน มคอ.5 โดยอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละ
รายวิชาเป็นผูรั้บผดิชอบในการปรับปรุงเพื่อใชใ้นปีการศึกษาถดัไป 

 
2.2 รำยกำรหลกัฐำน 

1) tqf.surat.psu.ac.th 
 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders 
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ผูม้ีส่วนไดเ้สียส่วนเสียของหลกัสูตรไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง ผูส้อน และสถานประกอบกิจการ 
หรือผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงหลกัสูตรมีการส่ือสารเก่ียวกบัหลกัสูตรและรายละเอียดของรายวิชา แก่ผูป้กครอง และ
นกัเรียนโดยการออกให้ขอ้มลูตามโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนท่ี ในโครงการ roadshow และผ่านทางเว็บไซตข์อง
คณะท่ีสามารถเขา้ไปดูได ้ เมื่อนกัศึกษาเขา้มาเรียนในหลกัสูตรแลว้ จะมีการปฐมนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
และคู่มือนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับหลกัสูตรอีกคร้ัง ส่วนของอาจารยผ์ูส้อนจะได้ข้อมูลเก่ียวกับ
หลกัสูตรจากการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ การให้ค  าแนะน าจากประธานหลกัสูตร และการไดรั้บส าเนาเล่ม 
มคอ. 2 เพื่อเป็นขอ้มูลในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร สถานประกอบกิจการ 
หรือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต และศิษยเ์ก่าสามารถรับทราบขอ้มลูของหลกัสูตรไดท้างทางเวบ็ไซตข์องคณะ และผา่นการ
ส่ือสารจากอาจารยนิ์เทศ สหกิจและฝึกงาน 

2.3 รำยกำรหลกัฐำน 
1) Roadshow 
2) ปฐมนิเทศ และคู่มือนกัศกึษา 
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 (วิธีการจดัการเรียนรู้) 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. 
 
 ผลกำรประเมนิตนเอง  
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 ไดม้ีการออกแบบให้มีความสอดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
โดยก าหนดไดอ้อกมาเป็นกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ดา้นและมีการระบุไวใ้น curriculum mapping ของ
รายวิชาต่างๆ ตาม มคอ. ซ่ึงการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวชิา ตอบตามโครงสร้างหลกัสูตร ซ่ึง
เป็นไปตามประกาศของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน และการก าหนดรายวิชาทัว่ไป มีการพิจารณา
ตามเกณฑ์ สกอ. จาก  และ กรอบคุณวุฒิตามสกอ. ขอจากกองวิชาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 - 33                   
หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ  านวน  30 หน่วยกิต ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนใน
ศาสตร์ของภาษา สงัคมและมนุษยศ์าสตร์ พลศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ  านวน  102 หน่วยกิต ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน ซ่ึงช่วยใหน้กัศึกษามี
พ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นในการศึกษาขั้นสูงต่อไปรายวิชาท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพบงัคบั ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ี
จ  าเป็นต่อการเรียนรู้ในศาสตร์ของอาชีวอนามยัและความปลอดภยั กลุ่มวิชาชีพเลือก  เพื่อเปิดกวา้งให้
นกัศึกษาสามารถเรียนในรายวิชาท่ีสนใจได ้อาจเป็นรายวิชาท่ีเปิดใหม่เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของ
องคค์วามรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  6  หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้
ตามความสนใจ 

ง. หมวดวิชาฝึกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษา   จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ี
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้จากการศึกษาไปใชใ้นสถานประกอบการหรือการสร้างงานวิจยัซ่ึงเป็นการ
ฝึกซอ้มการท างานจริง  
         
3.1 รำยกำรหลกัฐำน 

1) มคอ. 2  
 

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

 
  การออกแบบรายวิชาในหลกัสูตรนั้น มีการค านึงถึงความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อนักศึกษาทั้งในส่วน

ของรายวิชาท่ีเป็นหมวดการศึกษาทัว่ไป และรายวิชาเฉพาะ ซ่ึงไดม้ีการาก าหนดบทบาทในแต่ละรายวิชาใน
การด าเนินการให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุไว้ใน  Cirriculum 
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Mapping ตามเล่ม มคอ. 2 มีการจัดให้มีการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ิมเติมจากการเรียนบรรยายในห้องเรียน            
ซ่ึงเป็นการเพ่ิมทกัษะให้นกัศึกษาไดล้งมือท าจริงและเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนมากข้ึน นอกจากน้ียงัจดัให้มี
การทศันศึกษายงัสถานประกอบการในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาไดส้ัมผสักบัการท างานจริง ๆ ใน
สถานประกอบการ ไดเ้รียนรู้จากผูท่ี้ปฏิบติังานโดยตรง เป็นตน้ รายวิชา 921-371 ฝึกงาน 921-473 สัมมนา 
921-471 โครงงานนักศึกษา 1 921-472 โครงงานนักศึกษา 2 921-404 สหกิจศึกษา 1 และ 921-405 สหกิจ
ศึกษา 2 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตวัเองเพ่ือฝึกฝนใหน้กัศึกษาบรรลุซ่ึงผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 5 ดา้น
ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  

 
3.2 รำยกำรหลกัฐำน 

1) หมวดท่ี 4 ใน มคอ. 3 ของทุกวิชา 
 

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

กระบวนการการออกแบบโครงสร้างหลกัสูตรค านึงถึงมาตรฐาน 5 ดา้น อ่ืนๆ ถา้มี และล าดบั
การเรียนรู้ โดยมีการก าหนดแผนการเรียนท่ีสอดคลอ้งกับล าดับการเรียนรู้ทางวิชาการ (ความยากง่าย                
ความซ ้าซอ้น มีการจดัการความเก่ียวขอ้งกนัของรายวชิาในการออกแบบหลกัสูตร)โดยจดัรายวชิาพ้ืนฐานไว้
ในชั้นปีแรก ส่วนวิชาชีพและวิชาชีพเลือก จดัไวใ้นปี 2 ข้ึนไป พร้อมระบุรายวิชาบงัคบัเรียนก่อน ใน มคอ. 2 
และมีการก าหนดแผนการเรียนและรายวิชาเรียนก่อนหนา้ เรียนควบคู่ เรียนร่วม ใน มคอ. 2 

และหลกัสูตรมีวิธีการในการปรับปรุงเน้ือหาใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ โดยมีกระบวนการ 
ต่างๆ เช่น การยืน่ขอปรับปรุงปรับปรุงรายวิชา ผา่นการพิจารณาลงความเห็นโดยกรรมการประจ าคณะ กรณี 
ยา้ยเทอม เปิดปิดรายวิชา จบท่ีกรรมการประจ าคณะ  กรณี เปิด special topic หรือ ปรับเพ่ิมลดเน้ือหารายวิชา 
ส่งพิจารณาไปยงังานวิชาการของวิทยาเขต และอาจารยแ์ต่ละท่านสามารถปรับเน้ือหาให้ทันสมยัไดด้้วย
ตนเอง ในกระบวนการท า มคอ. 3 online ตอ้งมีการเขียนและปรับปรุงเน้ือหาใหม่ทุกปี รวมทั้งมีการวางแผน
ส าหรับปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปใน มอค.5  มีการจดัการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมหรือการ
ปฏิบัติ (Active learning) ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  (Problem-based 
Learning) การใชโ้ครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning) การระดมสมองในการคิดแกไ้ขปัญหา (Brain 
storming) และนอกจากน้ีหลกัสูตรได้มีการรับขอ้มูลจากภายนอก เพ่ือมาใชใ้นการปรับปรุงเน้ือหาของ
รายวิชา จดัการเรียนการสอนใหม้ีความทนัสมยัมากข้ึน จากการรับฟังขอ้เสนอแนะจากสถานท่ีฝึกงาน ดูงาน 
และสหกิจศึกษา และวางแผนแกไ้ขปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานณ์ท่ีเปล่ียนไปอยูต่ลอดเวลา 
 
3.3 รำยกำรหลกัฐำน 

1) เกณฑ ์สกอ.  
2) www.mua.go.th/users/tqf-hed 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed
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3) รายงานการประชุม 
4) มติท่ีประชุมกรรมการคณะ 
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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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ผลกำรประเมนิตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 4 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการก าหนดปรัชญาการจัดการศึกษา  ตามแนวทาง                        
พิพฒันาการนิยม คือ การพัฒนาผูเ้รียนในทุกด้านเพื่อให้พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุขและ
ปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป มุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลกัสูตรจึงน าปรัชญาการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลยัมาเป็นแนวทางการก าหนดปรัชญา หรือวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง
กนั  โดยผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้เสียทั้งหมด รับทราบถึงปรัชญา หรือวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรจากการ
ด าเนินการดงัน้ี    

1. ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรด าเนินการโดยวิทยาเขต กรรมการหลกัสูตรมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัหลกัสูตร และส่งตวัแทนไปประชาสมัพนัธด์ว้ยบางส่วน   

2. คณะได้จัดท าวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หลกัสูตร โดยให้สาขาวิชาเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
หลกัสูตรไปยงัคณะ 

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

7.  การปลกูฝังระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

4.1 รำยกำรหลกัฐำน 

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

 

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

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาและก าหนดกลยทุธข์องการจดัการ 
เรียนการสอนท่ีชดัเจนของหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ (Quality learning) ของผูเ้รียน 
โดยกลยุทธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้สัมฤทธ์ิผลตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของ
หลกัสูตรฯ กระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นไปตามปรัชญาการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัท่ีสนับสนุนให้มี
การจดัการเรียนการสอนท่ีใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (Active learning)  และการจดัการเรียนการสอนท่ีตอ้ง
ใชภ้าษาองักฤษควบคู่การเรียนรู้โดยการบริการสงัคม (Service learning) และยดึพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ  
หลกัสูตรมีขั้นตอนด าเนินการ ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดงัน้ี  

1. สาขาวิชาประชุมเพ่ือช้ีแจงนโยบาย ข้อก  าหนดของคณะและวิทยาเขต ซ่ึงมีการเน้นให้
จดัการเรียนการสอนแบบ  Active Learning 50% ทุกรายวิชาและ มีการสอดแทรกภาษาองักฤษ  โดยคณะ
ก าหนดใหแ้ต่ละสาขามีการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 100 % อยา่งนอ้ย 1 รายวิชา  

2.  อาจารยผ์ูส้อนด าเนินการสอนโดยเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์รายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรฯ และสอดคลอ้งกับนโยบายของคณะและ            
วิทยาเขต  

http://www.scit.surat.psu.ac.th/
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3.  ประเมนิการเรียนการสอนโดยผูเ้รียน และอาจารยผ์ูส้อนเสนอแนวทางปรับปรุงใน  มคอ. 5   
ตวัอยา่งของกลยทุธข์องการจดัการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ (Quality 

learning) และนกัศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรฯ ไดแ้ก่ 
- การบรรยายเน้ือหาวิชาในห้องเรียน มุ่งหวงัให้นักศึกษาได้รับความรู้ใน

ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากอาจารยผ์ูส้อน และช่วยน าทางไปสู่การศึกษาด้วยตนเองต่อไป ซ่ึง

ตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัดา้นความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงโดยรวมการจดัการเรียนการสอนแบบบรรยายสามารถ

น ามาใชไ้ดไ้ม่เกิน 50% ของเน้ือหารายวิชา  

 - การเรียนการสอนแบบปฏิบติัการ มุ่งหวงัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติั

จริง การท างานเป็นทีม ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การตดัสินใจและความรับผดิชอบ ซ่ึงตอบสนองต่อมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัดา้นคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

นอกจากน้ี จากนโยบายของมหาวิทยาลยั สนับสนุนให้มีการจดัการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมหรือ

การปฏิบติัท่ีหลากหลาย หลกัสูตรจึงน าหลกัการดงักล่าวมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่  

- ใชว้ิธีการสอนแบบแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัในชั้นเรียน และมีการ       
บูรณาการความรู้ 

- มีการอภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้ใช้ความรู้ท่ีเรียนมา
ประยกุตแ์กปั้ญหาของบทเรียน 

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

-  ใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือบูรณาการเน้ือหา เพ่ิมทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

-   ใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  
 

4.2 รำยกำรหลกัฐำน 

1) ปรัชญาการจดัการศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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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 
 

หลกัสูตรได้พยายามสร้างบรรยากาศการเรียนท่ียืดหยุ่น ร่วมมือกันและฝึกความเป็นผูใ้ฝ่รู้
ตลอดชีวิต (Lifelong learners) โดยผา่นการจดัการเรียนการสอนแบบ Active learning  กิจกรรมการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีดงัน้ี  

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยอาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในการเรียนการสอน ซ่ึงผูเ้รียนจะถกูเปล่ียนบทบาท จากผูรั้บความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การคน้ควา้และน าเสนอความรู้ ส่งเสริมให้นกัศึกษามีทกัษะการคิด การเรียนรู้ การส่ือสาร และพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ตลอดเวลา เช่น การน าเสนอ การคน้หาแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม การท ากิจกรรมกลุ่ม   

2.  มีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชาฝึกงาน โครงงาน และสหกิจศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาท าโครงงานท่ีสนใจ รายวิชาเหล่าน้ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียน รู้จกัวิธีการเรียน วิธีการหาความรู้ ซ่ึง
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งตลอดชีวิต 

3. วิทยาเขตจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การเรียน รู้
ภาษาองักฤษโดยโปรแกรม Tell me more การอบรมภาษาองักฤษในการท างาน (TOEIC) เป็นตน้ 
 

4.3 รำยกำรหลกัฐำน 

1) มคอ. 3  รายวิชาในหลกัสูตร  
2) มคอ. 3  รายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
3) กิจกรรมของวิทยาเขต ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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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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ผลกำรประเมนิตนเอง 

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        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 5 
 

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

หลกัสูตรฯ ไดม้ีการก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร (มอค.2) เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณสมบติั

ตามวตัถุประสงคห์ลกัสูตรและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ดงันั้นจึงมีการประเมินผูเ้รียน เป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ การ

รับเขา้ ซ่ึงผูเ้ขา้มาศึกษาจะตอ้งผ่านเกณฑ์คดัเลือกตามโครงการต่างๆท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนด (โครงการรับ
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นกัศึกษารูปแบบต่างๆ เช่น โครงการเพชรนครินทร์ โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียน) คือพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา 

เช่น ผูส้มคัรจะต้องส าเร็จการศึกษา  ม.6 สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า  เกรดเฉล่ียรวม 5 ภาคการศึกษา               

ไม่ต ่ากว่า 2.40   รวมทั้งก  าหนดคะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 

2.40 เช่นกนั และประเมินโดยการสอบสมัภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ รวมทั้งการสอบเขา้ทั้งใน

รูปแบบของการรับตรง และ admission   แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลจากปี 2558 เมื่อพิจารณาคุณภาพของ

นักศึกษาท่ีเขา้มาพบว่า มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษค่อนข้างอ่อน 

เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาไดคุ้ณภาพตามความตอ้งการของหลกัสูตร หลกัสูตรไดม้ีการปรับเกณฑ์การ

รับเขา้นักศึกษาของปีการศึกษา 2559  โดยเกรดเฉล่ียรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.40   รวมทั้งก  าหนด

คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.75  ดา้นภาษาองัฤษไม่ต ่ากว่า 

2.50 ซ่ึงมีผลต่อคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีประกาศรับในแต่ละโครงการในปีการศึกษา 2559 และ 2560 

ในการติดตามความกา้วหน้า ระหว่างศึกษา สามารถพิจารณาไดจ้ากการทดสอบยอ่ย ทดสอบ

กลางภาค และทดสอบปลายภาค โดยก าหนดไวใ้น มคอ. 3  ของแต่ละวิชา การออกข้อสอบต้องให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของรายวิชา และมีการประเมินขอ้สอบโดยกรรมการประเมินข้อสอบในทุก

รายวิชา นอกจากน้ียงัมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การประเมินด้านคุณธรรม 

จริยธรรม  ดา้นทกัษะทางปัญญา โดยอาจารยผ์ูส้อนแต่ละท่าน นอกจากน้ีมีการประเมิน คุณลกัษณะของ

นกัศึกษาจากสถานประกอบการ ระหว่างการฝึกงาน หรือ ปฏิบติัสหกิจศึกษา  

ในการส าเร็จการศึกษาผูเ้รียนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหค้รบตามเกณฑข์องหลกัสูตร โดย

กระบวนการส าเร็จการศึกษานอกจากวิชาต่างๆ ท่ีตอ้งไดรั้บผลการเรียนท่ีไม่ใช่เกรด E และมีเกรดเฉล่ียรวม

ไม่ต ่ากว่า 2.00 แลว้ตอ้งผา่นการร่วมกิจกรรม ตามท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนดดว้ย 

 
5.1 รำยกำรหลกัฐำน 

1) เอกสารการเป็นกรรมการสอบสมัภาษณ์แต่ละโครงการ 
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 

ในทุกๆ รายวิชา อาจารยป์ระจ าวิชาจะมีการช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ รูปแบบการประเมิน และ
การให้คะแนนต่างๆ อย่างชัดเจนให้นักศึกษาได้รับรู้ ซ่ึงการประเมินเหล่าน้ีสอดคลอ้งและครอบคลุม
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และเกณฑ์การประเมินตอ้งมีมาตรฐาน  มีการระบุ
ขอ้มลูเหล่าน้ีใน มคอ. 3 และมีการเผยแพร่ใหแ้ก่นกัศึกษาทราบ  ทั้งน้ีวิธีการเรียนและประเมินผลเป็นการตก
ลงร่วมกนักบัผูเ้รียน โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการ ช่วงเวลาประเมินและเกณฑก์ารประเมิน ซ่ึง
มีหลายรูปแบบ ในแต่ละรายวิชา เช่น การสอบขอ้เขียน การสอบปากเปล่า การน าเสนอ การรายงานผลการ
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ โดยสัดส่วนของแต่ละวิธีการ
อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนด  และแต่ละรายวิชาสามารถจดัใหม้ีการประเมินในแต่ละ
ช่วงเวลาตามความเหมาะสม เช่น ในระหว่างจดัการเรียนการสอน กลางภาค และปลายภาค  

5.3 รำยกำรหลกัฐำน 

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 
       

รายวิชาในหลกัสูตรไดมี้การออกแบบวิธีการประเมินผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั ข้ึนกบัผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงัของแต่ละรายวิชา 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 เกณฑ์การประเมินใชว้ิธีอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม ข้ึนอยู่กบัการจดัการของ
ผูรั้บผิดชอบรายวิชาร่วมกบัผูเ้รียน ซ่ึงสัดส่วนการใหค้ะแนนของแต่ละวิธีการประเมินในแต่ละวิชาไดร้ะบุ
ไวอ้ยา่งชดัเจนใน มคอ.3 และไดต้กลงและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบในวนัเปิดเรียนของแต่ละรายวิชา 

การประเมินความเหมาะสมของขอ้สอบปรนยัและอตันยั อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูจ้ดัท า มีการตรวจ
ประเมินความเหมาะสมของข้อสอบโดยกรรมการท่ีหลกัสูตรเป็นผูก้  าหนดจากคณาจารยท่ี์เก่ียวข้องใน
ศาสตร์นั้นๆ  รายวิชาละ 2 คน เพ่ือตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของ
เน้ือหาในขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องรายวิชา ก่อนจดัส่งไปยงัฝ่ายผลิตขอ้สอบ 

การประเมินผูเ้รียนโดยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การสอบปากเปล่า การน าเสนอ การรายงานผลการ
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ อาจารยผ์ูป้ระสานรายวิชามีเกณฑ์
ในการให้คะแนน เพื่อความถูกต้องและแม่นย  าในการวดัประเมินผล  ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงและมีการ
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ส่ือสารระหว่างอาจารยแ์ละผูเ้รียน  เช่น รายวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา มีการประเมินจากผูดู้แลการฝึกงาน และ
จากอาจารยนิ์เทศฝึกงาน โดยประเมินดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นงาน ผลงานท่ีปฏิบติั 
ความรับผิดชอบ และการอยู่ร่วมกันกับผูอ่ื้น เป็นต้น ซ่ึงภายหลงัการฝึกงานเสร็จส้ิน มีการประเมินใน
รูปแบบของการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ สถานฝึกงาน และมีการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ 
มหาวิทยาลยั โดยมีคณาจารยใ์นสาขาวิชาร่วมกนัประเมินผลการฝึกงานดงักล่าว   โดยผูเ้รียนทุกคนจะถูก
ประเมินโดยใช้แบบประเมินท่ีผ่านการพิจารณาความถูกตอ้งแลว้และมีรูปแบบท่ีชดัเจนดงักล่าว รายวิชา
สัมมนา มีการประเมินการน าเสนอหัวขอ้สัมมนาท่ีนักศึกษาสนใจ โดยมีการออกแบบแบบประเมินการ
น าเสนอเป็นแบบ rubrics  และมีคณาจารยใ์นสาขาวิชาร่วมกนัประเมินผล 

เม่ือการเรียนการสอนเสร็จส้ิน หลกัสูตรฯ จะมีการประชุมพิจารณาการใหเ้กรด และการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเกรดท่ีผดิปกติก่อนท่ีอาจารยแ์ต่ละท่านจะส่งระดบัคะแนน ในบางรายวิชาท่ีมีนกัศึกษา
ไม่ผา่นจ านวนมาก หรือมีระดบัคะแนนผดิปกติ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะขอใหแ้สดงรายละเอียด
วิธีการประเมิน เพื่อไม่ใหเ้กิดอคติในการประเมินผลการเรียน 
 
5.3 รำยกำรหลกัฐำน 

1) รายงานการประชุมของหลกัสูตร 
2) แบบประเมินขอ้สอบ 
3) แบบประเมินรายวิชาฝึกงาน สหกิจและสมัมนา 

 

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

หลกัสูตรมีระบบในการติดตามความกา้วหนา้ของผลการเรียน และการแกไ้ขปัญหาท่ีทนัท่วงที 
โดยในแต่ละรายวิชาของหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูติ้ดตามความกา้วหน้าในการเรียนของนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ  ผลการประเมินนักศึกษาไดก้  าหนดให้มีการแจง้โดยติดประกาศคะแนนสอบ
กลางภาค และคะแนนเก็บก่อนกลางภาคแก่ผูเ้รียน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลงัการสอบกลางภาค 
เพ่ือให้นักศึกษาไดป้ระเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนให้ไดรั้บคะแนนท่ีดีข้ึน หรือพิจารณาการถอน
รายวิชากรณีท่ีคะแนนต ่าโดยค าแนะน าของอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงระยะเวลาจะตอ้งด าเนิน
ในช่วงการถอนรายวิชาท่ีใหส้ัญลกัษณ์ W หลงัประกาศคะแนน 1 สปัดาห์ นักศึกษาสามารถเขา้พบอาจารย์
ผูส้อนเพ่ือขอค าแนะน าในการเรียนเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนใหมี้ระดบัคะแนนสูงข้ึนได ้รวมทั้งหลกัสูตรฯ 
ได้มีการจัดท าโครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนักศึกษาหลงัประกาศคะแนน เพื่อรับทราบปัญหาและหา
ทางแกไ้ขอยา่งทนัท่วงทีดว้ย 
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ส าหรับรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานกบัผูดู้แลทุก
สปัดาห์และรายงานผลในระบบการปฏิบติังานออนไลน์ทุกวนั  ผูดู้แลนักศึกษาในสถานประกอบการและ
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบจะเป็นผูใ้ห้ขอ้เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการท างานไดท้ันที  การนิเทศฝึกงานและ    
สหกิจโดยอาจารยผ์ูนิ้เทศ ก็เป็นวิธีการในการให้ค  าแนะน าการปฏิบติังานเพื่อการปรับปรุงในระหว่างการ
ปฏิบติังาน 
 

5.4 รำยกำรหลกัฐำน 

1) มคอ. 5   
2) โครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษา   

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย เก่ียวกับคะแนนและเกรดกับอาจารยผ์ูส้อนได้โดยตรง  

นอกจากน้ีสามารถยืน่แบบค าร้องขอทบทวนผลการเรียนเขา้สู่คณะกรรมการบริหารของคณะเพื่อพิจารณา
ได้  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเหตุผลของการขอทบทวนเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนของฝ่าย
ทะเบียนต่อไป 

5.5 รำยกำรหลกัฐำน 

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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ผลกำรประเมนิตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 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 

 
กำรวำงแผนอตัรำก ำลงัด้ำนวชิำกำร             

การวางแผนและด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั ควบคุมโดยการบริหารของงานแผนและนโยบาย เน่ืองจากมีจ  านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
หลกัสูตรจึงไดด้  าเนินการแจง้ความจ านงคเ์พ่ือขอวิเคราะห์อตัราก าลงั โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปต่อไปน้ี                                                                                 

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

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง (อาชีวอนามยั
และความปลอดภยัหรือสุขสาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั)                                                            

- มีประสบการณ์การสอนในระดบัมหาวิทยาลยั ในหลกัสูตร อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั การท างานบริการวิชาการในสถานประกอบการหรือชุมชนภายนอก        

จากการวิเคราะห์ของงานแผนและนโยบาย ปีการศึกษา 2557 ขอ้มลูจ  านวนชัว่โมงสอน 
(Working Load) ของหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พบว่าควรมีอาจารยจ์  านวน 2-5 อตัรา จ  านวน
อาจารยข์องหลกัสูตรท่ีมีอยู ่5 อตัรายงัสามารถรองรับภาระงานสอนไดต้ามเกณฑ์ 150 ชม.ต่อภาคการศึกษา 
(300 ชม. ต่อปีการศึกษา) (ใชข้อ้มูลของปีการศึกษา 2557 ซ่ึงมีนกัศึกษาเพียงชั้นปีท่ี 3)  ในปีการศึกษา 2558 
เป็นปีแรกท่ีหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดมี้จ  านวนนักศึกษาครบทั้งส่ีชั้นปี จากขอ้มลูภาระ
งานสอนปีการศึกษา 2558  พบว่าควรมีอาจารยจ์  านวน 4-7 อตัรา  งานนโยบายและแผนจึงมีการวางแผน
ขอกรอบอตัราก าลงัใหม่ในปี พ.ศ. 2560 ส าหรับหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจ านวน 2 อตัรา   
และปี พ.ศ. 2561 จ  านวน 1 อตัรา     หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตระหนักถึงความจ าเป็นของ
การมีบุคลากรท่ีตรงตามศาสตร์วิชาชีพและมีจ  านวนท่ีเหมาะสม จึงมีการวางแผนการปฏิบติังานในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะภาระการสอนและการดูแลนักศึกษา เพื่อป้องกนัการเกิดผลกระทบใดๆ  ต่อการ
เรียนการสอน  ซ่ึงในปี  พ.ศ. 2560 มีอาจารยใ์หม่ 1 คน คือ อาจารยจิ์ตรลดา กิตติจารุวฒันา และมีการเปิดรับ
สมคัรสอบคดัเลือกบุคคล ต าแหน่งอาจารยด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จ  านวน 2 อตัรา  ซ่ึงปิดรับ
สมคัรในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561                                                                                                  
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แผนกำรพฒันำควำมก้ำวหน้ำ ทำงอำชีพของบุคลำกรสำยวชิำกำร  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบาย ในการพัฒนาบุคลากร            

สายวิชาการ โดยไดก้  าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เร่ือง
ทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจดัการเชิงระบบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร 
และขับเคล่ือนให้มีอาจารยคุ์ณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน และก าหนด
เสน้ทางความเช่ียวชาญระดบับุคคล (สอนหรือวิจยั) เพื่อผลกัดนัการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท างานในด้านต่างๆ ของบุคลากร             
สายวิชาการ ทั้งดา้นการสอน วิจยัและดา้นอ่ืน ๆ เช่น การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพใ์นวารสาร
คุณภาพ การสร้างส่ือการเรียนการสอนเสมือนจริง การท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพฒันา
คุณภาพจิตใจในการท างานโดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสร้างความสุขในการท างาน
ใหแ้ก่บุคลากร อีกดว้ย  

บุคลากรสายวิชาการ เม่ือมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งครบถว้น สามารถยืน่ขอรับการแต่งตั้งให้
ด  ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดงัน้ี  
       ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ด  ารงต าแหน่งอาจารยแ์ละไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ ดงัน้ี                                                                                                    

1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่าเกา้ปี                              
 2) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่าหา้ปี                                                                                                          
3) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่าสองปี                                                                                           

       ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  ด  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปี                                                                                                           
       ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  ด  ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่าสองปี   คณาจารยใ์นหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดว้างแผนการเขา้สู่ต  าแหน่งทาง
วิชาการ ดงัตารางดา้นล่าง 

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

 
  เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน การไดรั้บต าแหน่งทางวิชาการ การไดรั้บรางวลัจาก

หน่วยงานภายนอก เป็นตน้ จึงมีการยกยอ่งชมเชยบุคลากรและการเผยแพร่บุคลากรโดยทัว่ไปไดท้ราบ 
ในปีการศึกษา 2560 อาจารยใ์นหลกัสูตรจ านวน 1 คน (ดร.ปัทมา เสนทอง) ไดย้ื่นขอต าแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ลว้และอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิ แต่เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
จ านวน 1 คน (อ.ณัฐจิต อน้เมฆ) ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
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มหาวิทยาลยั จึงท าให้ไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการใดๆ ตามแผนท่ีหลกัสูตรวางไว ้ท าให้เป็นความ
เส่ียงของหลกัสูตรในการขาดแคลนอาจารยผ์ูม้ีต  าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามท่ี สกอ. และแผนท่ี
มหาวิทยาลยัก  าหนดได ้
 
6.1 รำยกำรหลกัฐำน 

1) แผนภาระการสอนของคณาจารยห์ลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

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

 
หลกัสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้มีการกระจายภาระงานสอนในแต่ละภาค

การศึกษา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา คณาจารยผ์ูส้อนของแต่ละรายวิชามีการประชุมเพื่อก  าหนดภาระงาน
สอนในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้เหมาะสมตามความเช่ียวชาญของอาจารยผ์ูส้อน ทั้งน้ีจ  านวนชัว่โมง
สอนรวมของอาจารยแ์ต่ละท่านจะถกูน ามาพิจารณาเพื่อเกล่ียภาระงานสอน โดยกระจายภาระงานสอนของ
อาจารยใ์นหลกัสูตรใหใ้กลเ้คียงกนั ซ่ึงสรุปภาระงานสอนของอาจารยแ์ต่ละท่านดงัต่อไปน้ี     
 
 ดร.ปัทมำ เสนทอง                                                                                                 
ภำคกำรศึกษำที่ 1                                                                                                         

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

ภำคกำรศึกษำที่ 2                                                                                                
921-303 กฏหมายอุตสาหกรรม แรงงานและส่ิงแวดลอ้ม                                 
922-204 การศกึษาการท างานและการยวิทยา                                                             
924-324 มาตรฐานสากลดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                      
924-322 การเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์ดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั                                                                                                                                                                                                             
921-405 สหกิจศึกษา 2                                                                                        
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ดร.นุจรีย์ แซ่จวิ                                                                                                      
ภำคกำรศึกษำที่ 1                                                                                              

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

ภำคกำรศึกษำที่ 2                                                                                             
 924-223 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอนัตราย                                     
 924-322 การเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์ดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั                                                                                                                
924-324 มาตรฐานสากลดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 

อ. ณฐัจติ อ้นเมฆ                                                                                               
ภำคกำรศึกษำที่ 1                                                                                               

924-354 วิศวกรรมความปลอดภยั                                                                   
924-326 คุณภาพอากาศภายในอาคาร                                                                       
924-221 เคมีส าหรับงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั                                          
924-321 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล                                                      

ภำคกำรศึกษำที่ 2                                                                                                     
924-355 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม                                                                     
 921-452 ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม                                                

 

 อ.ลเิลยีน ววิฒัน์                                                                                                
ภำคกำรศึกษำที่ 1                                                                                            

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

ภำคกำรศึกษำที่ 2                                                                                              

924-222 การประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงในทางอาชีวอนามยั                                                                                                   
924-328 ระบาดวิทยา       
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อ.จติรลดำ กติตจิำรุวฒันำ  
ภำคกำรศึกษำที่ 1                                                                                                         
924-101 สรีรวิทยา                                                                  
924-486 สรีรวิทยาในการท างานและการยศาสตร์ 
924-206 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพดา้นสุขภาพ 
924-301 การตรวจประเมินสุขภาวะและการบ าบดัโรคเบ้ืองตน้ 
ภำคกำรศึกษำที่ 2                                                                                                
924-205 การป้องกนัและควบคุมโรค                                
924-207 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมี้การแต่งตั้งให้ อ.ณัฐจิต อน้เมฆ ท าหน้าท่ี

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และแต่งตั้งให้ อ.ณัฐจิต อน้เมฆ 
เป็น QMR ประจ าหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภัยและเป็นคณะกรรมการพฒันาระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเส่ียงภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรฯ ไดม้ีการจดัประชุมในหลกัสูตรเพ่ือพิจารณาทั้งในเร่ืองการขอครุภณัฑ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การสอน การแบ่งรายวิชาสอนเพื่อใหอ้าจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรมีภาระงานสอนท่ีใกลเ้คียงกนั เพื่อน าไปสู่
การจดัการเวลาท่ีมีผลต่อท าวิจยัและบริการวิชาการของอาจารยแ์ต่ละท่าน 

6.2 รำยกำรหลกัฐำน 

1) แผนภาระการสอนของคณาจารยห์ลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

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

 
หลกัสูตรมีส่วนร่วมด าเนินการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการโดยก าหนดคุณสมบติัอาจารย ์

ส่วนกระบวนในการสรรหาและคดัเลือกนั้นงานบุคลากรเป็นผูด้  าเนินการ ขอ้มลูทั้งหมดมีการเผยแพร่ทาง
เวบ็ไซดข์องงานบุคคล รายละเอียดการด าเนินงานมีดงัน้ี  
 
หลกัเกณฑ์กำรสรรหำบุคลำกรสำยวชิำกำร                                                                    

1. อนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกบุคคล                                             
2. ก  าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีใชใ้นการสรรหาและคดัเลือก                                                                                                                      
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3. คณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก ประกอบดว้ย                                                        
3.1  ผูบ้ังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจาก

ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว เป็นประธานกรรมการ                                                                   
3.2 ผู ้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ าภาควิชา หรือผู ้ท่ี ได้รับมอบหมายจ าก

ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว เป็นกรรมการ                                                                             
3.3 ผูท้รงคุณวฒิุ 1-3 คน เป็นกรรมการ                                                                            

4. หนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก                                                           
4.1 ก  าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูม้ีความรู้ความสามารถ

และเหมาะสมกบัต าแหน่ง                                                                                                    
4.2 ด าเนินการสรรหาและคดัเลือก                                                                                       

5. วิธีการสรรหาและคดัเลือก มีดงัน้ี                                                                                   
5.1 สอบขอ้เขียน                                                                                                               
5.2 สอบปฏิบติั                                                                                                                
5.3 สอบสมัภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนด                                           
5.4 วิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามท่ีเห็น

เหมาะสมแลว้รายงานใหม้หาวิทยาลยัทราบ 
6. ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกตอ้งผา่นเกณฑใ์นแต่ละวิธีคือ สอบขอ้เขียน สอบปฏิบติั สอบสมัภาษณ์ 

ไดค้ะแนนไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 70 
 
กระบวนกำรคดัเลือกบุคลำกรสำยวชิำกำร                                                                         

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

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

นโยบำยในกำรจ้ำงงำนบุคลำกรสำยวชิำกำร                                                                  
 การจา้งพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ใหจ้า้งจากผูท่ี้ผ่านกระบวนการสรรหาและคดัเลือก

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด และให้อธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายเป็นผูม้ี
อ  านาจสัง่จา้งและลงนามในสญัญาจา้ง โดยการจา้งพนกังานมหาวิทยาลยั มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี                                

1. การจา้งพนกังานมหาวิทยาลยั จา้งคร้ังแรกใหจ้า้งจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน ของปีนั้น                                                                                                                                   
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2. การจา้งคร้ังต่อไประยะเวลาการจา้งขั้นต ่า ไม่ต ่ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 
5 ปี                                                                                                         

3. พนกังานมหาวิทยาลยัต าแหน่งวิชาการท่ีไดรั้บการจา้งมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ 
และด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์หรือศาสตราจารย ์การจา้งต่อจา้งไดจ้นครบเกษียณอายุตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนด                   

 4. การท าสัญญาจา้งให้ท าตามแบบท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนด และให้หน่วยงานท่ีจะจา้งก  าหนด
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัภาระงานท่ีจะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลยัปฏิบติัให้ชดัเจน และให้ถือว่าขอ้ตกลง
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาจา้งดว้ย                                                                                                                  

5. อตัราค่าจา้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก  าหนด 
 

6.3 รำยกำรหลกัฐำน 

                     1) เอกสารคุณสมบติัต าแหน่งอาจารยห์ลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 

มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศคุณลกัษณะในหน้าท่ีของบุคลากรสายวิชาการไวอ้ย่างชดัเจน ไดแ้ก่ 
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกัจ านวน 3 ขอ้ และสมรรถนะเฉพาะงานจ านวน 5 ขอ้  

สมรรถนะหลกั (Core Competency) 3 ข้อ คือ                                                                         
1. P: Professionalism (ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ) หมายถึง ใฝ่รู้เสาะหาวิชาสร้างสมปัญญา

ถกูตอ้งมีมาตรฐาน รวดเร็วมุ่งมัน่ ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ 
2. S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม) หมายถึง เป็นท่ีพึ่ งและช้ีน าสังคม

แลกเปล่ียนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดีสู่สงัคม 
3. U: Unity (รู้รักสามคัคี) หมายถึง มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรผลกัดนั

องคก์รสู่เป้าหมายร่วม ร่วมกนัท างานดว้ยความเต็มใจเสียสละและอดทน 
 
                     สมรรถนะเฉพำะงำน (Functional Competency) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่                                                                          

 1. ความสามารถ/ทกัษะในการสอน  
                       มีความรู้ทกัษะในการสอน สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวิชาการ หรือสร้างนวตักรรมเพื่อ 
บูรณาการการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ 

 2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจยั/งานสร้างสรรค ์
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  เข้าใจกระบวนการวิจยั/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซ้ึง น าไปประยุกต์ในการด าเนินการวิจยั/            
งานสร้างสรรค ์ทั้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากน้ียงัสามารถน าไปพฒันาเทคนิค วิธีการ เคร่ืองมือส าหรับ
วิจยั/งานสร้างสรรคแ์ละสร้างนวตักรรม                                                                                    

 3. ทกัษะการใหบ้ริการเชิงวิชาการ 
การประยุกต์องค์ความรู้ทักษะและความเช่ียวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่อการพฒันาและ

ตอบสนองความต้องการของสังคม และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และพฒันา
หลกัสูตร 

4. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ความเขา้ใจในหลกัการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจ

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยใชรู้ปแบบท่ีเหมาะสม 
5. การดูแลและพฒันานกัศึกษา 
เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาท่ีเป็นไปตาม

ระเบียบ เกณฑ์ของมหาวิทยาลยั และสามารถแนะแนวทางหรือส่งเสริมให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษา มีแนวทาง
ท่ีเป็นตวัอยา่งแก่อาจารยห์รือผูร่้วมงานในการดูแลนกัศึกษา 

 
การประเมินภาระงาน และสมรรถนะอาจารยม์ีทุก 1 ปี เพื่อใชใ้นการพิจารณาต่อสัญญาจา้ง

และการปรับข้ึนเงินเดือน โดยในส่วนการประเมินสมรรถนะอาจารย ์หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผูก้  าหนดค่า
สมรรถนะท่ีคาดหวงัให้กบัอาจารยใ์นหลกัสูตร จากนั้นอาจารยเ์ขา้ไปยอมรับในระบบออนไลน์ หรือหากมี
ขอ้แก้ไข แจ้งกลบัมายงัหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งน้ีแจ้งให้คณาจารยท์ราบก่อนรอบการ
ประเมินในระบบ Competency online  

ส่วนภาระงานวิชาการ คณาจารยจ์ะเป็นผูก้  าหนดว่าจะอยูใ่นกลุ่มเน้นการสอน การวิจยั หรือ
การบริหาร ซ่ึงสัดส่วนของภาระงานแต่ละด้านจะมีการก าหนดท่ีแตกต่างกนัตามสัดส่วนท่ีมหาวิทยาลยั
ก  าหนด จากนั้นเม่ือบุคลากรได้ก  าหนดสัดส่วนภาระงานในกรอบท่ีก  าหนด หัวหน้ าสาขาวิชาจะเป็น                   
ผูพ้ิจารณายอมรับเพื่อให้คณาจารย์ได้ปฏิบัติงานตามท่ีได้ระบุไว้  ในการประเมินจะประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงเป็นคณาจารยใ์นสาขาเดียวกนั คณะท าการแต่งตั้งและประกาศ
ใหท้ราบภายในรอบการประเมินนั้น 
 

6.4 รำยกำรหลกัฐำน 

1) กระบวนการการประเมินและวดัผลการด าเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการ
ประกาศเกณฑใ์นการประเมินผลงานของแต่ละหลกัสูตร) ผลต่อการพิจารณาข้ึนเงินเดือน 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
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2) สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการ กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน)  competency online 

 

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

 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ได้ด  าเนินการตามระบบและกลไกของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไดจ้ดัสรรงบประมาณใน
การพฒันาอาจารยใ์นหลกัสูตรใหม้ีศกัยภาพท่ีสูงข้ึนเพือ่สนบัสนุนการพฒันาในวิชาชีพ เช่น                                                                                                    

- สนบัสนุนทุนพฒันาอาจารย ์เพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก                                                                                                                
- สนบัสนุนงบประมาณเพ่ือใหบุ้คลากรในหลกัสูตรไดพ้ฒันาความรู้ ในศาสตร์ท่ีสนใจ หรือท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท างาน ในทุกปี โดยสนบัสนุนงบประมาณ คนละ 10,000 บาท/ปี                                                                                                                    
- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีด  ารง

ต าแหน่งอาจารย ์
นอกจากน้ี ยงัมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้

หลกัสูตรส่งโครงการมายงัคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
ในแต่ละปี และเมื่อโครงการไดรั้บการพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณแลว้ จึงน ามาก าหนดเป็นปฏิทินการจดั
โครงการพฒันาบุคลากรประจ าปี เพื่อก  าหนดระยะเวลาและผูรั้บผดิชอบโครงการ 

ในปีการศึกษา 2560 หลกัสูตรไดว้ิเคราะห์ความตอ้งการในการพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานของหลกัสูตร  โดยเขา้ร่วมโครงกำรที่เน้นทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอน อ่ืนๆ  เช่น   

- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการศกึษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน วนัท่ี 9 ส.ค. 2560 
- โครงการอบรมเชิงปฎิบติัการแนะน าการใชง้านระบบรายงาน มคอ ออนไลน์ วนัท่ี 30 ส.ค.  

2560 
- ประชุมพิจารณาการจดัท ารายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป วนัท่ี 12 ก.พ. 2561 
- กิจกรรม lunch talk  เร่ือง การเปิดมุมมองเพื่อสร้างทศันคติท่ีดี ในการเป็นอาจารย ์

อยา่งมืออาชีพ วนัท่ี 14 ก.พ. 2561  
   

                      โครงกำรที่เน้นทำงศำสตร์ที่เกีย่วข้องทำงวชิำชีพ เช่น  
        - เขา้ร่วมโครงการ integrated research & research tutor fair วนัท่ี 10 ต.ค. 2560 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=50
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=50
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- อบรม ฟ้ืนฟอูงคค์วามรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วนัท่ี 12-14 ธ.ค. 2560 โรงแรมทวนิ 
โลตสั จ. นครศรีธรรมราช 
         - โครงการขบัเคล่ือน Safety Thailand ดว้ย ASEAN M-OSH วนัท่ี 13 ธ.ค. 2561 โรงแรมวงัใต ้
จ. สุราษฎร์ธานี 

- ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20-22 ธ.ค. 2560 โรงแรมเดอะทวนิ 
ทาวเวอร์ กทม. 

- ประชุมวิชาการระดบัชาติ สาธารณสุขวจิยั คร้ังท่ี 1 สาธารณสุขในเป้าหมายการพฒันา 
สุขภาพท่ีย ัง่ยนื วนัท่ี 26 มี.ค. 2561 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

- อบรมจริยธรรมในการวจิยัในมนุษย ์วนัท่ี 18 เม.ย. 2561 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์    
จ.นครศรีธรรมราช 

- การประเมินโครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุน รุ่น 11 วนัท่ี 23 เม.ย. 2561 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์    
จ.นครศรีธรรมราช 

- อบรมการใชส้ถิติอยา่งไรใหก้ารวจิยัเชิงทดลองในมนุษยเ์กิดคุณค่าสูงสุด วนัท่ี 26 ก.ค. 2561
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
     ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดม้ีการจดัโครงการตามแผน 

กลยทุธ ์ซ่ึงมาจากความตอ้งการของคณาจารยผ์า่นหัวหน้าสาขาวิชาตกลงร่วมกนั ทั้งน้ียงัมีการจดักิจกรรม 
Lunch Talk ทุกเดือน โดยแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผูก้  าหนดหวัขอ้น าเสนอ นอกจากน้ีในแบบประเมินความพึง
พอใจในการจัดโครงการยงัมีช่องทางให้อาจารยไ์ด้เสนอแนะโครงการท่ีต้องการให้มีในคราวต่อไป                
คณะผูจ้ดัท าโครงการจะไดน้ าขอ้เสนอแนะเหล่าน้ีไปใชใ้นการพิจารณาจดัท าโครงการคร้ังต่อไป                                                                                                                                                                                      

ในดา้นการวิจยัหลกัสูตรยงัสนบัสนุนให้อาจารยใ์นหลกัสูตรขอทุนการท าวิจยัของทั้งภายใน
และนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี  ดร . ปัทมา เสนทอง และดร.นุ จ รีย ์ แซ่ จิว   ได้ยื่น เสนอขอรับทุน                                                                                 
ส าหรับการพฒันาศกัยภาพของอาจารยท์างดา้นวิชาชีพนั้น จะถูกก  าหนดจากระเบียบของมหาวิทยาลยั        
ในเร่ืองของการประเมินผลการปฏิบติังานและเร่ืองการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงมีกรอบของระยะเวลาท่ี
จะตอ้งด าเนินการอยา่งชดัเจน โดยหลกัสูตร คณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
เป็นระยะ ซ่ึงสามารถช้ีวดัไดจ้ากผลงานของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 

6.5 รำยกำรหลกัฐำน 

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

 
ระบบกำรให้รำงวลัและกำรยกย่องบุคลำกรสำยวชิำกำร                                              

 เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรสาย
วิชาการ เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งสูงข้ึน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงไดม้อบเงินรางวลัเน่ืองใน
โอกาสวนัส าคญัของวิทยาเขต ดงัน้ี                             

1) ไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์เงินรางวลั 10,000 บาท                                                                                              
2) ไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(อยูร่ะหว่างการพิจารณา)                                                                                             
3) ไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์(อยูร่ะหว่างการพิจารณา)                                                                                   

 
กระบวนกำรกำรประเมนิ และวดัผลกำรด ำเนนิของบุคลำกรสำยวชิำกำร มผีลต่อกำรพจิำรณำขึน้เงนิเดือน  

มหาวิทยาลยัก  าหนดให้มีการประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนปีละ 1 คร้ัง โดยมีอตัรา                 
ขั้นต ่า 2 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน ผลการพิจารณาจะมีการให้ระดบัผลการปฏิบติังานระดบัดีเด่น ดีมาก ดี 
ปานกลาง พอใช ้และตอ้งปรับปรุง ซ่ึงในกลุ่มเดียวกนัพิจารณาให้ปรับข้ึนในอตัราท่ีเท่ากนั โดยวิทยาเขตมี
การจดัสรรงบประมาณใหแ้ต่ละสาขาวิชาเพ่ือใชใ้นการพิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนตามงบประมาณท่ีวิทยาเขต
จดัสรรให ้

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
บุคลากรสายวิชาการ ดงัน้ี                             

1) รอบการประเมิน ใหด้  าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการปีละ 1 รอบ ตามปีงบประมาณ 
ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม                                                       

2) องคป์ระกอบการประเมินและสดัส่วนค่าน ้ าหนกัในการประเมิน                                                                                               
2.1 ผลสมัฤทธ์ิของงาน  สดัส่วนค่าน ้ 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 และไม่ไดรั้บการพิจารณาเพ่ิมค่าจา้ง คะแนน

นอ้ยกว่าร้อยละ 60                                                                                                         
4) ระดบัการประเมิน  ก  าหนดใหม้ีการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี                                    
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4.1 ระดับท่ี 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เป็นกรรมการ                                                   

4.2 ระดบัท่ี 2  คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินการปฏิบติัราชการระดบั
คณะหรือหน่วยงาน                                                                                                     

4.3 ระดับท่ี 3  คณะกรรมการกลัน่กรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลยั โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั                                                                          
 
สมรรถนะบุคลำกร (กำรก ำหนดสมรรถนะ เกณฑ์กำรประเมนิ 
สมรรถนะบุคลำกรสำยวิชำกำร กระบวนกำรในกำรประเมิน และกำรปรับเงินเงินเดือน) – competency 
online                                                            

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้  าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ
สายวิชาการ ดงัน้ี                                                                                     

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency) จ านวน 3 ขอ้ คือ 
  1.1) ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
  1.2) ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
  1.3) รู้รักสามคัคี                                              
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial Competency) จ านวน 6 ขอ้ คือ      
  2.1)  ภาวะผูน้  า 
  2.2) การวางแผนกลยทุธ ์
  2.3) ศกัยภาพเพื่อน าการเปล่ียนแปลง 
  2.4) การสอนงาน 
  2.5) การมอบหมายงานและการติดตาม 
  2.6) ทกัษะการส่ือสาร                                                                              
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นวิชาชีพ (Functional Competency) จ านวน 5 ขอ้ 
  3.1) ความสามารถหรือทกัษะในการสอน 
  3.2) ความรู้ความสามารถในวิธีการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
  3.3) ทกัษะการใหบ้ริการเชิงวิชาการ 
  3.4) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  3.5) การดูแลและพฒันานกัศกึษา                                                                           
บุคลากรสายวิชาการ ใหป้ระเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ านวน 5 ขอ้ และขอ้ 3) จ านวน 3 ขอ้                                                                                                         
บุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร ให้ประเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ านวน 5 ขอ้ และ

ใหเ้ลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ขอ้                                                          
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 การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
บุคลากรสายวิชาการ 

6.6 รำยกำรหลกัฐำน 

                     1) ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 

      

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีวิสยัทศัน์มุ่งเป็น “มหาวิทยาลยัชั้นน า
ของภาคใต ้ดา้นการผลิตบณัฑิตและเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการโดยมีการวิจยัเป็นฐาน” โดยมีพนัธกิจในการผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพสูงระดบัสากลและตอบสนองบริบทสงัคม การสร้างงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของสงัคม และการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม โดยมีแนวทางก ากบัและส่งเสริมใหอ้าจารย์
ท างานวิจัยทั้งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ งในและ
ต่างประเทศ  การตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารทางวิชาการโดยก าหนดเป็นภาระงานท่ีชดัเจนท่ีตอ้ง
ปฏิบติัแก่อาจารย ์อาจารยใ์นหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดม้ีการพฒันาศกัยภาพการท าวิจยั
โดยมีการขอทุนวิจยัจากทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั และมกีารเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยมีการตีพิมพ์
งานวิจัยอย่างต่อเน่ืองทั้งในวารสารระดบัชาติ นานาชาติและเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี                                                                     
 
บทควำมวจิยัระดับชำต ิ                                                                                        

        1. ปัทมำ เสนทอง และ ภคินี  ปิยะพันธ์. 2560. สารไนโตรซามีนท่ีพบในอาหารและการ
ประกอบอาชีพ. วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. (ฉบบับณัฑิตศึกษา), 17 (1), 10-20. 
 
บทควำมวจิยัระดับนำนำชำต ิ   

1. Senthong, P., Boriboon, U. 2017. Evaluation of occupational exposure to nitrosamine,  
carbon black and dust in rubber processing industry. Int J Occup Environ Med, 8(3): 181-183. 

2. Trirabiep, D., Permpoonpattana, P., Rattanawut, J. 2017. Effects of bamboo vinegar  
on growth inhibition of Escherichia coli and Bacillus subtilis.  KHON KAEN AGR. J, 45 SUPPL. 1: 43-
47. 
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Proceeding  

1. Piyawan Kamkhunnui and Pattama Senthong. Effects  of  storage  time  and  condition   
on  the  formalin  content  and quality  of  fish. The 13th International Workshop for East Asian Young  
Rheologists. Jeju, South Korea, 24-27 January 2518. 

2. นุจรีย์ แซ่จวิ และ อุไรวรรณ หมดัอ่าดมั.การประเมินท่าทางการท างานและกลุ่มอาการทาง 
กระดกูและกลา้มเน้ือของพนกังานในอุตสาหกรรมแปรรูปไมย้างพารา . การประชุมวิชาการทางการยศาสตร์
แห่งชาติ คร้ังท่ี 2  วนัท่ี 20-22 .ธ.ค. 2560 โรงแรมเดอะทวนิทาวเวอร์ กทม. หนา้ 28 

3. ณัฏฐากร ค าเหลือ นริษา ก  าเนิดดี และ นุจรีย์ แซ่จวิ. อาการความผดิปกติของระบบ 
กลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่างในกลุ่มคนงานก่อสร้างมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ “สาธารณสุขวิจยั คร้ังท่ี 1”. หนา้ 11 

4. ดวงดาว ฆงัมะโน  หทยัรัตน์ นุ่นคง อมลณัฐ สิริวุฒิโรจน์  และ นุจรีย์ แซ่จวิ. ผลกระทบ 
จากการใชง้านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. การประชุม
วิชาการระดบัชาติ “สาธารณสุขวิจยั คร้ังท่ี 1”. หนา้ 12 
       5. อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม นุจรีย์ แซ่จิว สุภาภรณ์ ยิ้มเท่ียง และจิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย. 
สมรรถภาพการไดย้นิของพนกังานโรงงานแปรรูปไมย้างพารา จงัหวดันครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ “สาธารณสุขวิจยั คร้ังท่ี 1”. หนา้ 14 
       6. นลินี ณสุย อรณลิน มรรคาเขต จินดา คงเจริญ และ ณัฐจติ อ้นเมฆ. การตรวจวดัระดบัความ
เข้มเสียงและผลกระทบท่ีมีต่อคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกงัหันลมผลิตไฟฟ้า.  การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“สาธารณสุขวิจยั คร้ังท่ี 1”.  
       7. กนกวรรณ อุ่นสุด ฉัตรทริกา ศรียงั รัษนียย์าพร คงประมัญ ณัฐจิต อ้นเมฆ  และ จินดา                   
คงเจริญ. การศึกษาส่ิงปนเป้ือนท่ีมีผลต่อคุณภาพอากาศภายในรถไฟสายใต.้ การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
“สาธารณสุขวิจยั คร้ังท่ี 1”.  
      8. จิรกิตต์ิ ดวงมุสิก ภคินี ปิยะพนัธ์ กฤตภพ ไทรทองค า นลิน เยย้โพธ์ิ พิทญา ถาวร ลิเลียน 
ววิฒัน์ และ ปัทมำ เสนทอง. การศึกษาสารก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในสวนทุเรียน. การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
“สาธารณสุขวิจยั คร้ังท่ี 1”.  
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รำยกำรหลกัฐำน 
1) บทความวจิยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

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

2560 1.4 173.17 1:123.69 

Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2560 - 1 - 2 3 0.6 

2559 - 2 - - 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. 

 
ผลกำรประเมนิตนเอง 

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        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 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 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน
ส าหรับคณาจารยแ์ละนกัศึกษาโดยใชร้ะบบรวมศนูย ์ประกอบดว้ยหอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ  ส านกังาน และ
ศูนยบ์ริการนักศึกษา ซ่ึงควบคุมดูแลโดยบุคคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางและมีจ  านวนท่ี
เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งน้ีคณาจารยใ์นหลกัสูตรฯ ไดม้ีส่วนร่วมให้การสนับสนุนบุคลากรในหน่วย
ต่างๆ เพ่ือพฒันาปรับปรุงศกัยภาพในการใหบ้ริการให้ดียิง่ๆ ข้ึนไป   โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รวมทั้งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นก าลงัคน
ทั้งหมด มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนล่วงหน้าส าหรับภาคการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการสนบัสนุนงานดา้นวิชาการ งานวิจยั รวมทั้งงานบริการวิชาการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลยัมีห้องสมุดส่วนกลางบริการส าหรับอาจารยแ์ละนักศึกษามีทั้งหนงัสือภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีการส่งเสริมการใชง้านของขอ้มูลและทรัพยากรในห้องสมุดโดยพนักงาน
หอ้งสมุดท่ีเช่ียวชาญ หลกัสูตรฯ ใหค้  าแนะน าส าหรับการซ้ือหนังสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา ตามรายละเอียดใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โดยพนักงานห้องสมุดจะท าการวิเคราะห์ความ
เพียงพอของขอ้มูลเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม มคอ.3   และทางหลกัสูตรจะด าเนินการ
แจง้ส าหรับการจดัซ้ือเพ่ือรองรับการใชง้านต่อไป   ส าหรับห้องปฏิบติัการ จะด าเนินงานส าหรับการเรียน
การสอนภายใต้การดูแลของศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง โดยมีการวางแผนร่วมกนักับ
หลกัสูตรในการมอบหมายนักวิทยาศาสตร์ดูแลประจ าห้องปฏิบติัการและการเตรียมความพร้อมในรายวิชา
ปฏิบติัการใหเ้รียบร้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา  ในปีการศึกษา 2559 ศนูยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ไดว้ิเคราะห์
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ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ประจ าหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภัย และได้จดัสรรต าแหน่ง
นกัวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับ 1 ต าแหน่ง โดยนกัวิทยาศาสตร์จะช่วยเตรียมความพร้อมในรายวิชาปฏิบติัการ
ของหลกัสูตร  และในปีการศึกษา 2560 หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีนักวิทยาศาสตร์ 1 คน 
คือ นายอภิบูรณ์ โรจน์สวสัด์ิสุข 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัไดใ้ห้บริการคอมพิวเตอร์กบับุคลากรและนักศึกษา 
ซ่ึงจะไดรั้บขอ้มลูโดยบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีคุณภาพ และไดม้ีการปรับปรุงขอ้มลูต่าง ๆ ใน
เวบ็ไซด์คณะและมหาวิทยาลยัอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ ขอ้มูลของอาจารยแ์ละนกันักศึกษา ขอ้มลูเก่ียวกบัการศึกษา 
ทุนการศึกษา และข่าวสารของมหาวิทยาลยั ส าหรับการบริการนักศึกษา ค าแนะน าหรือข่าวสารต่าง ๆ 
นกัศึกษาจะไดรั้บจากบุคลากรบริการนกัศึกษา โดยในส่วนของคณะจะมีเจา้หนา้ท่ีบริการนกัศึกษาท่ีสามารถ
ใหข้อ้มลูส าหรับการลงทะเบียน การฝึกอบรม หรือบริการอ่ืนใหก้บันกัศึกษา 
 

7.1 รำยกำรหลกัฐำน 

 - 

 

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

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

1.1 ผูบ้ังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวเป็นประธานกรรมการ               

1.2 ผู ้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ าภาควิชา  ห รือผู ้ท่ี ได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว เป็นกรรมการ                             

1.3   ผูท้รงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และคดัเลือกมีหน้าท่ี ก  าหนดวิธีการสรรหา และการคดัเลือก เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูม้ีความรู้ความสามารถ และ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง                                    

2. วิธีการสรรหาและคดัเลือกโดยเปิดรับสมคัรทัว่ไปและด าเนินการคดัเลือกตามวิธีการ ดงัน้ี                                                           
2.1 สอบขอ้เขียน และหรือ สอบปฏิบติัและ                                           
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2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนดเกณฑ์การตดัสิน ผูท่ี้
ผา่นการคดัเลือกตอ้งผา่นเกณฑใ์นแต่ละวิธีคือ สอบขอ้เขียน สอบปฏิบติั สอบสมัภาษณ์ไดค้ะแนน ไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 70                                                                                

โดยทุกกระบวนการผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกอยา่งรอบคอบและ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั 

7.2 รำยกำรหลกัฐำน 

 - 

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลยัได้ประกาศคุณลกัษณะในหน้าท่ีของบุคลากรสายสนับสนุนไวอ้ย่างชัดเจน 

ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จ  านวน 5 
สมรรถนะ ดงัน้ี                                                               

1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบติัอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม       จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                                                      

2. มุ่งเน้นผูรั้บบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีมาติดต่อ                                        

3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน 
หน่วยงานหรือสถาบนัรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสมัพนัธภ์าพกบัสมาชิกในทีม 

4. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตน
ในการปฏิบัติหน้าท่่ีดว้ยการศึกษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ 
ประสบการณ์ เขา้กบัการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ              

5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ดีหรือใหเ้กินมาตรฐาน
ท่ีมีอยู่ การสร้างพฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียาก และทา้ทาย ชนิดท่ีอาจไม่เคย
มีผูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อน   กระบวนการการประเมิน และวดัผลการด าเนินของบุคลากรสายสนบัสนุน                                                                
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสาย
สนบัสนุน ดงัน้ี 

1) รอบการประเมิน ใหด้  าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการปีละ 1 รอบ ตามปีงบประมาณ 
คือ ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม                                 

2) องคป์ระกอบการประเมินและสดัส่วนค่าน ้ าหนกัในการประเมิน                                                                                                   
2.1 ผลสมัฤทธ์ิของงาน สดัส่วนค่าน ้ าหนกัในการประเมิน ร้อยละ 80                                                                                                 
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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 และไม่ไดรั้บการพิจารณาเพ่ิมค่าจา้ง  คะแนน

นอ้ยกว่าร้อยละ 60                                                         
4) ระดบัการประเมิน ก  าหนดใหม้ีการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี       

4.1 ระดับท่ี 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เป็นกรรมการ                                                         

4.2   ระดบัท่ี 2 คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินการปฏิบติัราชการระดบั
คณะหรือหน่วยงาน                                                 

4.3 ระดับท่ี 3 คณะกรรมการกลัน่กรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลยั โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั                                                                             
 
สมรรถนะบุคลำกร (กำรก ำหนดสมรรถนะ เกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุน
กระบวนกำรในกำรประเมนิ และกำรปรับเงินเงินเดือน) – competency online 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดก้  าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ
สายสนบัสนุน ดงัน้ี                               

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

สรรถนะของมหาวิทยาลยั 
บุคลากรสายสนบัสนุน ใหป้ระเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ  านวน 5 ขอ้ และขอ้ 3) จ  านวน 3 ขอ้  
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ  านวน 5 ข้อ 

และใหเ้ลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ขอ้ 
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลกัเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

บุคลากรสายสนบัสนุน 

7.3 รำยกำรหลกัฐำน 
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          1) ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 

 

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

 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก  าหนดนโยบายและแผนการพฒันา

บุคลากร ตามยทุธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดงัน้ี                                                                      
- โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรสายสนบัสนุน                                     
- โครงการพฒันาบุคคลากรนอกสถานท่ี                                                      
- การสนบัสนุนงบประมาณ เพื่อพฒันาบุคลากรรายบุคคล (ตามความตอ้งการของบุคลากร)                                                             
- โครงการเช่ือมความสมัพนัธบุ์คลากร                                                                
- โครงการส่งส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ (การขอต าแหน่ง/การศึกษาต่อ)                                                                 
- กระตุน้ใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนจดัท าแผนความกา้วหนา้ในวิชาชีพ                                                                                                      
- โครงการพฒันาบุคลากรอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของคณะ/หน่วยงาน 

 
กำรก ำหนดจ ำนวนช่ัวโมงอบรมต่อปี ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน                                                               

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการก าหนดชัว่โมงการเขา้ร่วมอบรม 
เน่ืองจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมกบับุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งน้ี ในส่วนของ
กิจกรรมท่ีจดัโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเขา้ร่วมได ้จะเป็นโครงการภาคบงัคบัท่ีใหบุ้คลากรตอ้ง
เขา้ร่วม โดยบุคลากรไดเ้ขา้ร่วมโครงการไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 

7.4 รำยกำรหลกัฐำน 

 1) โครงการพฒันาบุคคลากรของคณะและวิทยาเขต 

 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service 
 
ระบบกำรให้รำงวลัและกำรยกย่องของบุคลำกรสำยสนบัสนุน 
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เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผูไ้ด้รับการคัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่น ซ่ึงเป็นผูม้ีความประพฤติ การปฏิบติัตนชอบดว้ยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบติังาน
ดว้ยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นท่ียอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสงัคม วิทยาเขตฯ จึงไดจ้ดัช่อ
ดอกไมแ้สดงความยนิดีและมอบใหบุ้คลากรดีเด่นเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองทุกๆ ปี 
 
แผนกำรพฒันำควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพของบุคลำกรสำยสนับสนุน                                                                              

บุคลากรสายสนบัสนุน เม่ือมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งครบถว้น สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้ง
ใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึน ดงัน้ี  ระดบัช านาญการ  ด  ารงต าแหน่งระดบัปฏิบติัการมาแลว้ ดงัน้ี  

1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่า 6 ปี                              
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี                              
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี                               
ระดบัช านาญการพิเศษ                                                                             
ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 

7.5 รำยกำรหลกัฐำน 

      - 

Number of Support staff 

Support Staff 

Highest Educational Attainment 

Total High 
School 

High 
Vocational 
Certificate 

Bachelor's Master's 
Doctoral 

Library Personnel 0 1 2 1 0 4 

Laboratory Personnel 0 0 17 3 1 21 

IT Personnel 0 3 9 1 0 13 

Administrative 
Personnel 

6 5 55 8 0 74 

Student  Academic 
Services  Personnel  

0 0 11 5 0 16 

Student Development 
Services Personnel 

0 0 8 1 0 9 
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Support Staff 

Highest Educational Attainment 

Total High 
School 

High 
Vocational 
Certificate 

Bachelor's Master's 
Doctoral 

Total 6 9 102 19 1 137 
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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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ผลกำรประเมนิตนเอง 

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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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 8 

 

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

หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมีนโยบายในการรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีชดัเจน ซ่ึงไดร้ะบุไว้

ใน มคอ. 2 และมีความสอดคลอ้งกับนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลยั โดยหลกัสูตรฯ มีแผนรับ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแรกเขา้โดยความเห็นชอบของคณะ/หน่วยงาน โดยเปิดรับใน 3 ระบบ ดงัน้ี 

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

เพชรนครินทร์ โครงการเส้นทางอาชีวะสู่ร้ัวสงขลานครินทร์ โครงการรับนักเรียนเรียนดี โครงการ GAT 
PAT และโครงการรับนกัศึกษาจากภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นตน้  

ช่องทางประชาสัมพนัธ์ งานรับนักศึกษาใหม่ ด  าเนินการประชาสัมพนัธ์โครงการโดยวิธีการ
ต่อไปน้ี  

1.  ส่งหนงัสือไปตามโรงเรียนต่างๆ ทัว่ประเทศ 

2. ประชาสมัพนัธผ์า่นเวบ็ไซต ์2 เวบ็ไซต ์คือ  
- เวบ็ไซตง์านรับนกัศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี http://entrance.surat.psu.ac.th  
- เวบ็ไซตง์านรับนกัศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ http://www.entrance.psu.ac.th  

 3.     ประชาสมัพนัธผ์า่นโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดงัน้ี 
  - Face Book   : ม.อ.สุราษฎร์ธานี รับนกัศึกษาใหม่ ป.ตรี 
  - เพจ Face Book  : รับนกัศึกษาใหม่ ม.อ. สุราษฎร์ธานี 

4. ประชาสมัพนัธรั์บสมคัรนกัเรียนตามโรงเรียนต่างๆ (Road Show)  
  - โครงการเทคนิคพิชิต GAT (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ระหว่างวนัท่ี 17 – 18 สิงหาคม 2559 

- โครงการตลาดนัดหลกัสูตร คร้ังท่ี 20 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  ระหว่างวนัท่ี 17 – 18 สิงหาคม 2559 

 

http://entrance.surat.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/
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             - PSU Road Show คร้ังท่ี 17 ภายใน 5 จงัหวดัภาคใต ้
  โดยจดัทั้งหมด 5 วนั 5 สถานท่ีดงัน้ี  
                 1) 27 มิถุนายน 2559  เวลา 13.00 น. โรงเรียนสภาราชินีตรัง 

   2) 28 มิถุนายน 2559  เวลา 08.00 น. โรงเรียนเมืองกระบ่ี 
   3) 29 มิถุนายน 2559  เวลา 08.00 น. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั 
  4) 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น.   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
   5) 01 มิถุนายน 2559  เวลา 08.00 น.   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีฯ 
- Road Show โรงเรียนภายในภาคใต ้
  ระหว่างวนัท่ี 17 – 21 ธนัวาคม 2559 
- Road Show โรงเรียนภายในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

                          ระหว่างช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2560 
            โดยทั้งน้ีมีตวัแทนหลกัสูตรเขา้ร่วม road shows ของคณะและมหาวิทยาลยัเพื่อเผยแพร่ขอ้มลูดว้ย
ส าหรับกระบวนการรับเขา้ คือการพิจารณาคุณวุฒิโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและจากคณาจารยใ์นหลกัสูตร 
และสอบสมัภาษณ์โดยกรรมการสอบสมัภาษณ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

 

8.1 รำยกำรหลกัฐำน 

1) เอกสารเกณฑก์ารรับนกัศกึษาของแต่ละโครงการ 

 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
มกีำรระบุวธิีกำรและเกณฑ์ในกำรคดัเลือกผู้เรียนและมกีำรประเมนิผลวธิีกำรและเกณฑ์ 

 

หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ด าเนินการรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในแต่ละปี

การศึกษาอย่างมีระบบ ซ่ึงหลกัสูตรได้ด  าเนินการตามระบบและกลไกของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย

กระบวนการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระบบ ดงัน้ี 

1. ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการ  ซ่ึงหลกัสูตรไดด้  าเนินการ

ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โดยหลกัสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติ

ทางการศึกษา องคป์ระกอบ ชุดวิชาท่ีใชใ้นการคดัเลือก ค่าน ้ าหนกั เกณฑข์ั้นต ่าแต่ละวิชา และจ านวนรับเพ่ือ

การพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาและด าเนินการในส่วนของการสอบสมัภาษณ์ 
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2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  ซ่ึง

หลกัสูตรไดด้  าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  โดยหลกัสูตรมี

ส่วนร่วมในลกัษณะเดียวกนักบัระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการ   

3. ระบบโครงการท่ีวิทยาเขตด าเนินรับสมคัร (โดยวิธีพิเศษ) 

3.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนกัศึกษา   

3.2 รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิ เศษให้หลักสูตร

พิจารณาในส่วนของหลกัเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะ จ  านวนรับนักศึกษา จากปีการศึกษา 2558 หลกัสูตร         

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตั้งเป้ารับนกัศึกษา 60 คน สามารถรับนักศึกษาไดม้ากกว่าแผน คือ จ  านวน 

69 คน  คิดเป็นร้อยละ 115 ของแผน แต่อยา่งไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคุณภาพของนักศึกษาท่ีเขา้มาพบว่า มีผล

การเรียนดา้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษท่ีอ่อน เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาไดคุ้ณภาพ

ตามความตอ้งการของหลกัสูตร หลกัสูตรไดม้ีการปรับเกณฑ์การรับเขา้นกัศึกษาของปีการศึกษา 2559โดย

ผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมีการแจง้

ต่องานรับนกัศึกษาเพื่อปรับเกณฑ์ให้เป็นปัจจุบนั ซ่ึงมีผลต่อคุณสมบติัของนักศึกษาท่ีประกาศรับในแต่ละ

โครงการในปีการศึกษา 2559  

3.3 รับนักศึกษาใหม่ด  าเนินการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรนักเรียนในแต่ละ

โครงการ ปีการศึกษา 2560 หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตั้งเป้ารับนักศึกษา 60 คน สามารถรับ

นกัศึกษาไดม้ากกว่าแผน คือ จ  านวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 116.67 ของแผน  ผลการด าเนินการรับนกัศึกษา

ในปีการศึกษา 2560 ในแต่ละโครงการสรุปไดด้งัน้ี 

ล ำดบัที ่ ช่ือโครงกำร เป้ำหมำย 

(คน) 

นักศึกษำทีไ่ด้

(คน) 

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ

เยาวชนร่มศรีตรัง 

45 4 

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ

มุ่งมัน่สู่สงขลานครินทร์ 

45 6 

3. โครงการคดัเลือกนักเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับ

นกัเรียนผลการเรียนดี 

9 6 

4. โครงการ GAT/ PAT 20 10 
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5. โครงการรับนกัศึกษาจากภาคเหนือและภาคอีสาน 3 1 

6. โครงการคดัเลือกนักเรียนเขา้ศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ 14 

จงัหวดัภาคใต ้

30 20 

7. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ

ตั้งใจดีมีท่ีเรียน 

20 11 

8. โค รงก ารคัด เลือกนั ก เรี ยน เข้ าศึ ก ษ า  โด ยวิ ธี รับ รวม      

(Admissions) 

15 12 

 

8.2 รำยกำรหลกัฐำน 

1) แผนการรับนกัศกึษาของหลกัสูตรฯ 
 

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

มหาวิทยาลยัจะประกาศแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในหลกัสูตรก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ี 1 ของทุกปีการศึกษา หลกัสูตรมีแผนก าหนดให้มีการจดักิจกรรมนกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษา
ทุกภาคการศึกษาเพื่อแนะแนวการวางแผนการเรียน การแกปั้ญหาดา้นการเรียน การถอนรายวิชา  นอกจากน้ี
มหาวิทยาลยัและหลกัสูตรไดก้  าหนดให้มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา  เช่น 
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1  การจดักิจกรรมการพฒันาความรู้ความสามารถใน
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น การอบรมภาษาองักฤษ การแข่งขนัภาษาองักฤษ การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา เป็นตน้  ในปีการศึกษา 2559 หลกัสูตรไดม้ีการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอนรายวชิาเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 รายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรจากภาคการศึกษาท่ี 1 เป็นภาคการศึกษาท่ี 2  เน่ืองจาก
หลกัสูตรพิจารณาจากผลการจดัการเรียนในปีการศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาในการจดัท า
โครงการในรายวิชา  อนัเน่ืองจากในชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นักศึกษายงัไม่สามารถปรับตวัในการเรียน
และการเป็นอยู่ในมหาวิทยาลยัไดม้ากนัก ดงันั้นการท าโครงการในลกัษณะจิตสาธารณซ่ึงตอ้งด าเนินการ
ภายนอกมหาวิทยาลยั นักศึกษายงัไม่มีความพร้อม ซ่ึงหลกัสูตรไดน้ าเร่ืองเขา้สู่คณะกรรมการประจ าคณะ
และคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ  ส าหรับปีการศึกษา 2560 ซ่ึงเร่ิมใชห้ลกัสูตร
ปรับปรุงปี 2559 รายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรก็ไดมี้การบรรจุอยู่ในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เพื่อให้มี
ความเหมาะสมดงัเหตุผลขา้งตน้  
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ปีการศึกษา 2560 ไดเ้ร่ิมมีการใชเ้ล่มหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลต่อนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัร่างมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา (มคอ.1) ของท่ีประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ไดแ้ก่ การเพ่ิมเติมรายวิชาในกลุ่ม
พ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข 10 กลุ่มวิชา ส าหรับรายวิชาท่ีเพ่ิมเติมในแผนการศึกษาของปีท่ี 1 คือ วิชา
สรีรวิทยา จ  านวน 3 หน่วยกิต  

 

8.3 รำยกำรหลกัฐำน 

1) เอกสารแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2) ภาพกิจกรรมโครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศกึษา 
3) หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

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

กระบวนการจดักิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาในหลกัสูตรไดพ้ฒันาการเรียนรู้และการมี
งานท า ด  าเนินงานโดยทั้งในส่วนของหลกัสูตรท่ีไดบ้รรจุรายวิชา 935-229 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ท่ีมี
อาจารยใ์นหลกัสูตรท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนกัศึกษา นอกจากน้ีหลกัสูตรมีการ
จดัท าโครงการ เช่น ศึกษาดูงาน ทศันศึกษาโรงงาน และจากส่วนกลางซ่ึงงานพฒันานกัศึกษา กองวิชาการ
และการพฒันานักศึกษา เป็นผูด้  าเนินงานแบบรวมศูนยบ์ริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม Non – 
Academic ให้นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ 
ดงัน้ี 

งานพฒันานกัศึกษา มีหนา้ท่ีในการจดัโครงการ / กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ทั้งทกัษะทางสงัคม
และทกัษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา วินัยนักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม หน้าท่ีของการเป็น
พลเมืองท่ีดี รวมถึงการพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นการเรียน การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาต่อ และท าหน้าท่ีในการให้ค  าปรึกษา แนะน า และจดัระบบสวสัดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น 
สวสัดิการหอพกั ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานในการด าเนินงานการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของสภา
นกัศึกษา/องค์การนักศึกษา ให้ค  าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ทั้งทางดา้นวิชาการ ดา้น
พฒันาสังคม และบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปะและวฒันธรรม ด้านสุขภาพและพลานามัย โดยด าเนิน
กิจกรรม / โครงการผา่น กระบวนการหลกั ดงัน้ี 
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1. กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเขา้เรียน เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการใชชี้วิต

ร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย  
- โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดบัมหาวิทยาลยัส าหรับนักศึกษาชั้น

ปีท่ี 1  
- โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่  

 
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผูอ่ื้น 

ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย การพฒันานักศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์องสถาบนัและตอบสนองต่อการพฒันาประเทศชาติท่ีย ัง่ยนื นับเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของประเทศชาติให้เจริญเติบโตงอกงาม ทั้ งภูมิความรู้ ภูมิธรรม เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว ทางวิทยาเขตสุราษฏร์ธานีจึงถือเป็นภาระหนา้ท่ีของสถาบนัการศึกษา ใน
การท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีดีและมีความรู้ทางวิชาการควบคู่กบัการพฒันาทกัษะดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น แลว้
ในปัจจุบนัยงัส่งเสริมให้บณัฑิตมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและพฒันาบุคลิกภาพท่ีดี เป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม 
เพื่อใหบ้ณัฑิตรู้จกัการปรับตวัทั้งในขณะท่ีก  าลงัศึกษาอยู่และเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแลว้ ใหส้ามารถอยู่ใน
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ช่วยสร้างสรรคแ์ละเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัสงัคมไดต่้อไป 

วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
1. นักศึกษามีความสามารถในการปรับตวัในช่วงรอยต่อของการเปล่ียนถ่ายจากการเรียนในระดบั 

มธัยมศึกษาสู่อุดมศึกษา 
2. ใหน้กัศึกษามีแนวคิดในการบริหารจดัการตนเองส าหรับการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั 
3. เพื่อใหน้กัเรียนมีความภาคภูมิใจและมีความประทบัใจในการเขา้มาเป็นนกัศึกษาใหม่ 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาใหม่เกิดจิตส านึกร่วมกนัต่อมหาวิทยาลยัและพร้อมท่ีจะสืบสานส่ิงท่ีดีงามต่อไป 
5. เพื่อปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรม ใหน้กัศกึษาเกิดการพฒันาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 

จนน าไปสู่การประยกุตใ์ชก้บัการศกึษาเล่าเรียน 
โดยมีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 เขา้ร่วมจ านวน 1,059 คน  

 
2. กระบวนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันานกัศกึษา 

 ก าหนดใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีซ่ึงเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป ตอ้งผา่นการเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันานักศึกษา ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมมีจ านวนชัว่โมงไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชัว่โมง ตามแผนการพฒันานักศึกษาตลอด
หลกัสูตรแบบขั้นบนัได ดงัน้ี 
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1. กจิกรรมมหำวทิยำลยั ก  าหนดใหน้กัศึกษาเลือกเขา้ร่วมตามชั้นปี โดยก าหนดให้เขา้ร่วม

ชั้นปีละไม่นอ้ยกว่า 10 หน่วยชัว่โมง รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 40 หน่วยชัว่โมง  

 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness) โดยเลือกเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ตามท่ีวิทยาเขต และคณะ ก  าหนดจดัในหลกัสูตร ดงัน้ี 

  Y 101 หลกัสูตร Freshmen Orientation 

  Y 102 หลกัสูตรการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา 

  Y 103 หลกัสูตรการเตรียมความพร้อมอยูร่่วมในโลกสงัคมพหุวฒันธรรม 

 นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ขั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural Engagement) โดย

เลือกเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีวิทยาเขต และคณะ ก  าหนดจดัในหลกัสูตร ดงัน้ี 

  Y 201 หลกัสูตรการเขา้สู่ชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน    

  Y 202 หลกัสูตรพฒันาภาวะผูน้  า    

  Y 203 หลกัสูตรทกัษะการใชชี้วิต  

 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขั้นการสมัผสัโลกกวา้ง (Global Discovery) โดยเลือกเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ตามท่ีวิทยาเขต และคณะ ก าหนดจดัในหลกัสูตร ดงัน้ี 

  Y 301 หลกัสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civic Education)    

  Y 302 หลกัสูตรส่งเสริมการเคล่ือนยา้ยนกัศกึษา (Student Mobility)  

  Y 303 หลกัสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล  

 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ขั้นความพร้อมสู่วยัท างาน (Job Orientation) โดยเลือกเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ตามท่ีวิทยาเขต และคณะ ก  าหนดจดัในหลกัสูตร ดงัน้ี 

  Y 401 หลกัสูตรทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ    

  Y 402 หลกัสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน  
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2. กจิกรรมเลือกเข้ำร่วม ก  าหนดใหน้กัศกึษาเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ามความสนใจ 

จ  านวนไม่นอ้ยกว่า 60 หน่วยชัว่โมง โดยเลือกเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม จาก 7 ดา้นกิจกรรม ดงัน้ี 

            1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพญ็ประโยชน์   

           2. กิจกรรมเสริมสร้างความซ่ือสตัยม์ีวนิยั คุณธรรมจริยธรรม    

           3. กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทกัษะทางสงัคม ทกัษะวิชาการและวิชาชีพ  

           4. กิจกรรมเสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ และนนัทาการ    

           5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและศาสนา  

           6.  กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบนั  

           7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล  

รำยละเอยีดกจิกรรมมหำวทิยำลยั วทิยำเขตสุรำษฎร์ธำน ี

นักศึกษำช้ันปีที่ 1 ขั้นเตรียมควำมพร้อม (Learner Awareness) 

Y101 หลกัสูตร Freshmen Orientation 

 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ส่วนกลาง   จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Freshmen Orientation 

 โครงการไหวค้รูส่วนกลาง     จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Teachers’ Day activities 

 กิจกรรมรับนอ้งมหาวิทยาลยั     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Freshmen Activities 

 โครงการร้องเพลงสถาบนั     จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Singing PSU songs 

 กิจกรรมประชุมเชียร์      จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Cheer Activity 

 กิจกรรมปฐมนิเทศหอพกันกัศกึษา    จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 
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 Dormitory Orientation 

 โครงการ ม.อ. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ    จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Health Care Activity 

 โครงการอบรมอคัคีภยัภายในหอพกั    จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Fire Evacuation Training 

 

Y102 หลกัสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเรียนแบบวถิอีดุมศึกษำ 

 โครงการ ม.อ. วิชาการ      จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 PSU Open Week 

 กิจกรรม Tell Me More      จ านวน 4 หน่วยชัว่โมง 

 Tell me more (English Proficiency Test) 

 โครงการศิลปะแห่งชีวิต จดัดอกไมจ้ดัใจส าหรับนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Arts for life: Decorate your heart by flower decoration 

 กิจกรรมรู้จกัตนเองเขา้ใจอ่ืน     จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Knowing yourself, knowing others  

 

Y103 หลกัสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวฒันธรรม 

 โครงการนอ้งใหม่บ าเพญ็ประโยชน ์    จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Freshmen's Community Service 

 โครงการเสวนา 3 ศาสนา/โครงการท าบุญหอพกั 3 ศาสนา  จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Tripple Religious Talk / Tripple Religious  

 โครงการอยูร่่วมดว้ยรัก      จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Staying together with love  

 กิจกรรมเรียนรู้หน่วยงาน ทรานสคริปกิจกกรม และวินยั  จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Campus organizations/Transcript/Rules and Regulations 
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นักศึกษำช้ันปีที่ 2 ขั้นกำรเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural Engagement) 

Y201 หลกัสูตรกำรเรียนรู้ชุมชน 

 โครงการค่ายเรียนรู้ชุมชน/ค่ายอาสา    จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Volunteer camp 

 โครงการสานสมัพนัธว์ฒันธรรม     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Cultural Exchange Program 

 โครงการพหุวฒันธรรมสญัจร     จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 The Culture Tour  

 โครงการชกัพระ       จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Chak Pra Festival 

 โครงการแห่ผา้       จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Hae Pha Festival 

 โครงการศึกษาดูงานพ้ืนท่ีตน้แบบ/บูรณาการรายวิชาศาสตร์พระราชากบัเพื่อนมนุษย ์ จ านวน 6 

หน่วยชัว่โมง 

 Study Visit/Integration of the King’s Philosophy for mankind  

Y202 หลกัสูตรพฒันำผู้น ำ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาศกัยภาพผูน้  านกัศกึษา จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Practical Training for Student Leadership Program 

 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการเสริมสร้างภาวะผูน้  า  จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Leadership Training Program 

 โครงการเวทีคุณภาพ      จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Student Presentation Project 

 โครงการส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการใหม ่   จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

The New Entrepreneur Program  

 กิจกรรมฝึกทกัษะในการบริหารจดัการและส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Practical Management Skill and Promotion   
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Y203 หลกัสูตรทักษะกำรใช้ชีวติ 

 โครงการวนัถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี 1  จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 For the Benefits of Mankind Activity 

 โครงการจดัอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอาสาหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 หน่วย

ชัว่โมง 

 Ethical, Moral, Volunteer or the Sufficiency Economy Philosophy Training   

โครงการตามรอยธรรมาจารย ์     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

Buddhist‘s way Project  

 โครงการอานาปานสติ      จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Anapanasati 

 โครงการบริจาคโลหิตเน่ืองในวนัมหิดล    จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Blood Donation; Mahidol Day 

 โครงการบริจาคโลหิตเน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ   จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Blood Donation; H.M.The Queen’s Birthday 

 โครงการบริจาคโลหิตเน่ืองในวนัพ่อแห่งชาติ   จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Blood Donation; H.M. The King’s Birthday 

 โครงการบริจาคโลหิตเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Blood Donation; H.M. The King’s Birthday 

 โครงการบ าเพญ็ประโยชน์เน่ืองในโอกาสส าคญั   จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Volunteer Activities 

 

นักศึกษำช้ันปีที่ 3 ขั้นกำรสัมผสัโลกกว้ำง (Global Discovery) 

Y301 หลกัสูตรกำรเป็นพลเมืองโลก (Civic Education) 

 โครงการ ASEAN Week      จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

              ASEAN Week 

 โครงการเลือกตั้งองคก์ารบริหารองคก์ารนกัศึกษา/สภานกัศึกษา/อ่ืนๆ จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 
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 Student Organization/Student Council Election 

 โครงการเน่ืองในวนัส าคญัของมหาวิทยาลยั   จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Program; important days of the University. 

 โครงการเน่ืองในวนัส าคญัของชาติ/ศาสนา    จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Program; National Days/Religion Days 

 โครงการเน่ืองในวนัส าคญัของจงัหวดั    จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Program; important days of the Province 

 โครงการเน่ืองในวนัส าคญัของทอ้งถ่ิน/ชุมชน   จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Program; important days of the community 

 

Y302 หลกัสูตร (Student Mobility) 

 โครงการวิเทศอาสาคร้ังท่ี 1     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 The 1st IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาคร้ังท่ี 2     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 The 2nd IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาคร้ังท่ี 3     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 The 3rd IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาคร้ังท่ี 4     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 The 4th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาคร้ังท่ี 5     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 The 5th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาคร้ังท่ี 6     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 The 6th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาคร้ังท่ี 7     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 The 7th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาคร้ังท่ี 8     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 The 8th IAO Volunteer 
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 โครงการวิเทศอาสาคร้ังท่ี 9     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 The 9th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาคร้ังท่ี 10     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 The 10th IAO Volunteer 

 โครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียนระยะสั้น    จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Students Exchange Program 

 โครงการ PSU Visit      จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

The Visit PSU Exchange Program 

 โครงการ Backpacking Trip ต่างประเทศ    จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 The Short - Term Student Exchange Program 

 โครงการ/กิจกรรมนานาชาติท่ีจดัร่วมกบันกัศกึษาต่างชาติ  จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 The Backpacking Trip Aboard/International Students' Activities 

 โครงการวิเทศทอลค์ไปนอกง่ายนิดเดียว    จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

IAO Talk - Going Abroad is in Your Reach 

 โครงการ English Camp (วข.สฎ)     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 English Camp 

 

Y303 หลกัสูตรเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล 

 โครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรม     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Inter-Cultural Exchange Program 

 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ     จ านวน 6 หน่วยชัว่โมง 

 Foreign Language Training  

 งานวนัไหวพ้ระจนัทร์สถาบนัขงจ๊ือภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Mid-Autumn Festival Activity (Host by Confucius Institute at Phuket, Surat Thani Branch) 

 งานตรุษจีนสถาบนัขงจ๊ือภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Chinese New Year Festival Activity (Host by Confucius Institute at Phuket,  

Surat Thani Branch) 
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นักศึกษำช้ันปีที่ 4 ขั้นกำรพร้อมสู่วยัท ำงำน (Job Orientation) 

Y401 หลกัสูตรทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

 โครงการแนะแนวและสาธิตอาชีพสร้างรายได ้   จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Career Guidance 

 โครงการ "นกัธุรกิจนอ้งใหม่"     จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

New Entrepreneur Project 

Y402 หลกัสูตรเตรียมควำมพร้อมสู่โลกกำรท ำงำน 

 โครงการเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่วงการวิชาชีพ  จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Professional Career Path Preparation 

 โครงการมหกรรมนดัพบแรงงาน     จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

 Labor Market Activity 

 โครงการท างานเป็นก็เป็นสุข:เตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน จ านวน 3 หน่วยชัว่โมง 

Blissful Work Life: Preparing for the Working World" 
 

             3. กระบวนการจดักิจกรรม/โครงการเพ่ือใหน้กัศึกษาไดง้านท า มีดงัน้ี  
                   1. โครงกำรนดัพบแรงงำน   

การส่งเสริมให้บณัฑิตท่ีจบออกไปไดม้ีงานท าเป็นภารกิจส าคญัของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในแต่ละปีจะมีผูส้ าเร็จการศึกษาจ านวนมาก ซ่ึงจ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นขอ้มูล
ส่วนหน่ึงท่ีบ่งช้ีแนวโน้ม ผูท่ี้จะเขา้สู่ตลาดแรงงาน ปัญหาประการหน่ึงของผูส้ าเร็จการศึกษาใหม่ในการหา
งานท า คือ ขาดทกัษะ ประสบการณ์ในการหางานท า ขาดแหล่งขอ้มูลเพื่อการสมคัรงาน ขาดขอ้มลูข่าวสาร
ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีได้
ทราบแหล่งการจา้งงาน ไดม้ีโอกาสสมคัรงานกบันายจา้ง/สถานประกอบการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 
โดยตรง  การจดังานวนันัดพบแรงงานจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีไดด้  าเนินการให้นายจา้ง/สถานประกอบการ 
และผูต้อ้งการหางานท า ผูต้อ้งการเปล่ียนงานไดพ้บกนัและพิจารณาคดัเลือกกนัโดยตรง เพื่อก่อใหเ้กิดการ
จา้งงานเป็นการช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายใหก้บัทั้งสองฝ่าย และยงัเป็นการเพ่ิมโอกาสใหผู้ป้ระสงคจ์ะ
หางานท าไดเ้ลือกต าแหน่งงานท่ีตรงกบัความรู้ ความสามารถ และความถนัดไดอ้ย่างหลากหลาย ไดส้มคัร
งานกบันายจา้ง/สถานประกอบการจ านวนมากในคราวเดียวกนั ขณะเดียวกนันายจา้ง/สถานประกอบการ ก็
สามารถพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรงานตามคุณสมบติั ท่ีต้องการไดเ้ป็นจ านวนมากเช่นกัน  นอกจากนั้น
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ผูส้มคัรงานยงัได้ทราบแหล่งการจา้งงาน แนวโน้มความตอ้งการของตลาดแรงงาน และเป็นการรองรับ
ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการสมัครงาน ได้รับ
ประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ของนายจ้าง เพื่อเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนมีงานท า มีรายได้  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศดีข้ึน นอกจากน้ีรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญัต่อนโยบายแรงงาน คือ การส่งเสริมให้ผูต้อ้งการมีงานท า
ในระบบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต าแหน่งงานว่างของสถานประกอบการไดโ้ดยสะดวก ขณะเดียวกนัก็
ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถรับทราบขอ้มลูของผูต้อ้งการมีงานท าไดทุ้กระดบัความตอ้งการ และ
ส่งเสริมให้แรงงานท่ีอยู่นอกระบบสามารถเลือกและมีงานท าไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ี เหมาะสมกบัสถานะ ซ่ึง
รัฐบาลไดก้  าหนดนโยบายเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่แรงงานวนัละไม่นอ้ยกว่าสามร้อยบาท ทั้งน้ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร และเพ่ือใหแ้รงงานสามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงถือเป็นนโยบายท่ีสนับสนุนให้การเขา้สู่ตลาดแรงงานของประชาชนมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
พร้อมกบัอาจส่งผลให้นายจา้ง/สถานประกอบการบางรายท่ีมีตน้ทุนดา้นการผลิตต ่าลดจ านวนพนักงานลง 
ท าให้มีผูถู้กเลิกจา้งหรือผูต้อ้งการเปล่ียนงานเขา้สู่ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึนดว้ย ดงันั้นเพ่ือเป็นการรองรับผูท่ี้
ว่างงานและตอ้งการเขา้สู่ตลาดแรงงานตามนโยบายดา้นแรงงานของรัฐบาล กรมการจดัหางาน จึงจดัท า
โครงการวนันดัพบแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท าใหก้บัผูป้ระสงคจ์ะหางานท า ผูว้่างงาน ผูถ้กูเลิกจา้ง 
ผูต้อ้งการเปล่ียนงาน และผูส้ าเร็จการศึกษา งานพฒันานกัศึกษา จึงจดัโครงการเตรียมความพร้อมในการกา้ว
เขา้สู่วงการวิชาชีพ “กิจกรรมนดัพบแรงงาน” ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบต าแหน่งงานว่างจ านวนมากท่ีนายจา้ง / สถานประกอบการ เปิดรับสม ั 

2. เพื่อใหน้กัศึกษาไดม้ีโอกาสสมคัรงานและสมัภาษณ์กบันายจา้ง/สถานประกอบการจ านวนหลายราย

โดยตรงในคราวเดียวกนั     

3. เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บการจา้งงาน กรณีนายจา้ง/สถานประกอบการ พจิารณาเห็นว่าผูส้มคัรงานมี

คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ   ท าใหม้ีอาชีพ   มีรายได ้     

4. เพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้แหล่งการจา้งงานและความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ซ่ึงจะช่วยใหไ้ดเ้ตรียม

ตวัเขา้สู่ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     

5. เพื่อใหน้กัศึกษาเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการหางานท า     

6. เพื่อใหน้กัศึกษาผูส้มคัรงานไดท้ราบแนวทางการเตรียมตวัสมคัรงานไดป้ระสบการณ์ในการสมคัร

งานและการสมัภาษณ์จากนายจา้ง     
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7. เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการหางานท าจากการชมนิทรรศการ เอกสาร แผน่พบั/ 

แผน่ปลิวท่ีผูจ้ดังานไดน้ ามาเผยแพร่ประชาสมัพนัธภ์ายในงาน     

8. เพื่อใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาเร่ืองเคลด็ลบัการสมคัรงานและวธีิการเขียนเรซูเม่ผา่นการ Workshop

 เร่ือง“การเขียนเรซูเม่อยา่งไรใหไ้ดง้าน”   

 

            2. โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ 

ด้วยสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  โดยกลุ่มก่อตั้ งศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี  
ศาสตราจารย ์ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และคุณโสภณ สุภาพงษ์ มีความสนใจเร่ืองสันติศึกษา ผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เห็นชอบและสนับสนุนใหเ้กิดสันติศึกษาข้ึนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวคิดการด าเนินงานดา้นสันติศึกษา   (P e a c e    S t u d i e s) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คร้ังท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2548 มีมติเห็นชอบให้โครงสร้างการท างาน
ประกอบดว้ย 4 ศูนย ์คือ 1.ศูนยศ์ึกษาการจดัการความขดัแยง้ (Conflict management) 2.ศูนยจิ์ตพิสัยศึกษา 
(Contemplative Education) 3. ศูน ย์อิ ส ล าม ศึ กษ าเพื่ อ ก ารพัฒ น า ( Islamic Perspective for Peace of 
Development) 4. ศูนยศ์ึกษาสิทธิมนุษยชน (Human Rights) จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเป็นผูน้  าให้คนใน
สงัคม ซ่ึงลกัษณะของผูน้  าน้ีจะเป็นคนท่ีมีความเขม้แข็ง มีอิสระและมีวิธีคิดท่ีเป็นกลาง (Peace of Mind) โดย
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเน้นการด าเนินงานดา้น Contemplative Education ซ่ึงเป็นการเรียนให้รู้ตนเองให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเป็นผูน้  าใหค้นในสงัคม ซ่ึงลกัษณะของผูน้  าน้ีจะเป็นคนท่ีมีความเขม้แข็ง มีอิสระ
และมีวิธีคิดท่ีเป็นกลาง (Peace of Mind) โดยใชห้ลกัค าสอนของท่านพุทธทาสเป็นแก่นในการสร้างความรู้
เป็นการสร้างใหเ้ติบโตอยา่งเขม้แข็ง โดยรูปแบบในการด าเนินการสามารถด าเนินการไดห้ลายทาง เช่น เปิด
สอนเป็นวิชาทางเลือกในหมวดวิชาศึกษ าทั่วไประดับปริญญาตรี  จัดการเรียนการสอนในระดับ
บณัฑิตศึกษา การท าปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ ก่อนส าเร็จการศึกษา  และควรอบรมในลกัษณะ Intensive 
Course เป็นตน้ จากแนวคิดและแนวทางการด าเนินการขา้งตน้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงด าเนินการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาท่ีก  าลงัจะส าเร็จการศึกษา  ซ่ึงเป็นทางหน่ึงในการน าแนวคิดดา้นสันติศึกษาไปปฏิบติัใหเ้ป็น
รูปธรรมมากยิง่ข้ึน   

โดยโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดแนวคิด มีเป้าหมายในการท างานและด าเนินชีวติใหม้ีความสุข   
2. เพื่อสร้างพลงัใจใหน้กัศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง     
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรัก  ความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    
4. เพื่อเสริมสร้างและพฒันาบุคลิกภาพใหก้บันกัศึกษา 
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            3. โครงกำรพฒันำประสบกำรณ์วชิำชีพศิษย์เก่ำ (บรรยำยให้บัณฑติเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำน) 
ด้วย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 

การศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบนั จ  านวนมากกว่า 1,000 คน และผูส้ าเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
กระจายอยูใ่นหลายจงัหวดัและหลายสาขาอาชีพ เป็นกลุ่มศิษยเ์ก่าท่ีมีการรวมตวักนั มีการพบปะสงัสรรคก์นั
อยา่งไม่เป็นทางการ ดงันั้นเพื่อเช่ือมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างศิษยเ์ก่ากบัศิษยเ์ก่า ศิษยเ์ก่ากบัศิษยปั์จจุบนั 
และศิษยเ์ก่ากบัสถาบนั โดยสถาบนัเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงาน เพื่อผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมท่ี
ช่วยสนับสนุนการพฒันามหาวิทยาลยัฯ ทั้งในส่วนของการสะทอ้นขอ้มูลท่ีน าไปสู่การเพ่ิมคุณภาพบณัฑิต 
การใหข้อ้แนะน าเก่ียวกบัแหล่งงาน แนะแนวทางการท างาน การหาแหล่งฝึกงานส าหรับว่าท่ีบณัฑิต การเขา้
มาสนับสนุนหรือร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในการตั้งปัญหาหัวขอ้วิจยัหรือร่วมท าแหล่งทุน และการเป็นส่ือ
ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมมหาวิทยาลยั รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อพฒันามหาวิทยาลยั ดงันั้น 
งานกิจการนกัศึกษาจึงจดัโครงการพฒันาประสบการณ์วิชาชีพศิษยเ์ก่า โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเช่ือมความสมัพนัธร์ะหว่างศิษยเ์ก่ากบัศิษยเ์ก่า โดยสถาบนัเป็นศนูยก์ลางในการติดต่อประสานงาน 
2. เพื่อสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างศิษยเ์ก่ากบัสถาบนั ใหม้ีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของสถาบนั  

และร่วมกนัพฒันาสถาบนั 
3. เพื่อเยีย่มเยยืนใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษาเร่ืองการท างาน 
4. เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจากศษิยเ์ก่ากบัศิษยเ์ก่า 

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

อน่ึง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไดม้ีกระบวนการพฒันานกัศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการไดง้านท า

หลงัส าเร็จการศึกษาผ่านรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาทุกหลกัสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 ได้มีการ

ก าหนดนโยบายดา้นสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ดงัต่อไปน้ี 

1. ด้ำนกำรฝึกงำน 

1.1 จดัโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศกึษาฝึกงาน  

1.2 ประสานงานกบัสถานประกอบการดา้นการฝึกงาน  

1.3 จดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาฝึกงาน  

 

2. ด้ำนสหกจิศึกษำ 

http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=3
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2.1 จัดโครงการแนะน าสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์ของสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองสหกิจศึกษาแก่
นกัศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางในการตดัสินใจเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.2 การเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
2.3  มหาวิทยาลยัฯ  โดยงานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพฒันา

นักศึกษา  จัดให้มีการอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็น    การเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อม
ก่อนท่ีจะไปปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะตอ้งเข้ารับการอบรมและปฏิบัติ    ตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยัฯ
ก าหนด  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลยัฯ คณะ/สาขาวิชา ร่วมจดัให้มีการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไป สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมง 
ประกอบด้วย โครงการเตรียมความพร้อมท่ีจัดโดย งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพฒันา
นกัศึกษา จ  านวน 18 ชัว่โมง เป็นทกัษะทางดา้นทัว่ไป และทกัษะทางดา้นวิชาชีพเฉพาะ จ  านวน 15 ชัว่โมง  

2.4  ประสานงานกับสถานประกอบการในการขอต าแหน่งงานว่าง ส าหรับ

นกัศึกษา สหกิจศึกษา 

2.5  จดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาสหกิจศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.6 จดังานวนัสหกิจศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อ

วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษาแต่ละสาขาวิชาไดแ้สดงผลงานและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การท างานสหกิจศึกษาระหว่างกนั ทั้งการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

พฒันาศักยภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ การน า เสนอ บุคลิกภาพ และทักษะด้านอ่ืนๆ เป็นข้อมูลให้แก่

นกัศึกษารุ่นน้องส าหรับพิจารณาเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา ฝึกการท างานเป็นทีมและการสร้าง

ภาวะผูน้  าใหก้บันกัศึกษา ไดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณภาพ สู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนใหน้กัศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ได้

มีมุมมอง และตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการไปปฏิบติัสหกิจศึกษา 

2.7  ประสานงานการจดัส่งนักศึกษาเขา้ร่วมน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาระดับ

มหาวิทยาลยั ระดบัเครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาภาคใตต้อนล่าง ภาคใตต้อนบน ระดบัประเทศ 

นอกจากน้ี เพ่ือพฒันานักศึกษาให้มีความพร้อมตามวิชาชีพของแต่ละหลกัสูตร และเป็นการ
ทบทวนเน้ือหาวิชาการท่ีจ  าเป็นต่อการประกอบอาชีพ นักศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชา สหกิจศึกษา 1 
หรือวิชาเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ชม. ก่อนออก   
สหกิจศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา   (http://co-op.surat.psu.ac.th/) 
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8.4 รำยกำรหลกัฐำน 

1) โครงการพฒันานกัศกึษา 
2) โครงการทศันศกึษา 

 

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

 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีระบบ กลไกและแนวทางในการจัดหา

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีส่วนร่วม ทั้งทางดา้นกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยแีละ
การใหบ้ริการ เช่น มีการจดัสรรหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งท าวิจยัใหเ้หมาะสมกบัหลกัสูตรและการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดท่ีสามารถให้บริการยืม-คืนหนังสือ การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wi-Fi เคร่ืองปร้ินเตอร์ ท่ีใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูล พิมพง์าน ได้
อยา่งเหมาะสมและเพียงพอต่อการใชง้านของนกัศึกษาในหลกัสูตร 

นอกจากน้ียงัมีการด าเนินงานโดยงานพฒันานักศึกษา กองวิชาการและการพฒันานักศึกษา 
เป็นการด าเนินงานแบบรวมศนูยบ์ริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม non – academic ใหน้ักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดงัน้ี  
 
กำรพฒันำนักศึกษำ 

มีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพฒันานักศึกษาในดา้นสุขภาพกาย ดา้นจิตใจและ
บริบททางสงัคม โดยการจดัการสนบัสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เพื่อการดูแล
สุขภาวะเป็นองคร์วม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ และสงัคม 
 
ด้ำนให้ค ำปรึกษำ    

หน่วยบริการให้ค  าปรึกษาและพฒันานักศึกษา บริการให้ค  าปรึกษา เมื่อไม่สบายใจ มีปัญหา 
วิตกกงัวล ทั้งเร่ืองความรัก การเรียน การปรับตวั ครอบครัว เพื่อนและอ่ืนๆอีกมากมาย ก  าลงัหาทางออก
ตอ้งการคนช่วยคิด  
 
บริกำรสำรสนเทศ  

งานพฒันานักศึกษา มีบริการขอ้มูลให้ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่น้องๆทั้งในเร่ืองของ
การศึกษา การใชชี้วิต อาชีพและการด ารงชีวิตในสงัคม  
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ระบบหอพกันกัศึกษำ 

การดูแลให้ค  าปรึกษาอย่างใกลชิ้ด โดยระบบหอพกั จัดให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหอพกั 
เพื่อให้ค  าแนะน า ให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพี่ดูแลน้อง โดยมี
คณะกรรมการนกัศึกษาประจ าแต่ละหอพกั  หอพกัละ 5 คน คอยดูแลใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้  
 
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ  

จดัใหม้ีกิจกรรมโครงการดา้นส่งเสริมสุขภาพ จ าแนกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ รณรงค ์ป้องกนั รักษา
และฟ้ืนฟดูา้นบริบทสงัคม  

บริการแนะแนวศึกษาต่อ 
งานวินยันกัศึกษา 
งานทุนนกัศึกษา 

 
 
8.5 รำยกำรหลกัฐำน 

     - 

Intake of First-Year Students   

รับนักศึกษาใหม่ได้แสดงจ านวนรับการเข้าศึกษาตามสาขาวิชาและตามโครงการต่างๆท่ี
ประกาศรับสมคัรและไดจ้  าแนกขอ้มลูจ  านวนรับ จ  านวนประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ จ  านวนผูม้า
รายงานตวัเขา้สอบสมัภาษณ์ จ  านวนนกัเรียนยนืยนัสิทธ์ิ จ  านวนนกัเรียนมารายงานเป็นนักศึกษาใหม่ 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 
2560 n/a 60 70 

 



 

96 
 

Total Number of Students  

Academic Year 

Students 

1st 

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th 

Year 
>4th 

Year 
Total 

2556 45 27    72 
2557 67 38 26   131 
2558 69 54 38 22  183 
2559 65 64 53 38 2 222 
2560 70 61 62 52 8 253 
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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 
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ผลกำรประเมนิตนเอง 

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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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 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 

 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนยบ์ริการ ประสานพนัธกิจ ดงันั้น การจดัการ

ดา้นส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีอย่างเพียงพอ และทนัสมยั อยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของศูนยต่์างๆ เช่น                   

ศนูยส์นเทศและการเรียนรู้ ศนูยป์ฏิบติัการวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง และฝ่ายอาคารสถานท่ี เป็นตน้               

ซ่ึงประกอบดว้ย การจดัการความพร้อมดา้นอุปกรณ์ ดา้นเทคโนโลยี และดา้นการใหบ้ริการ เช่น ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โสตทศันูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ 

รวมทั้ งการบ ารุงรักษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก  าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ศูนย์สนเทศและกำรเรียนรู้  

ศูนยส์นเทศและการเรียนรู้ ได้ด  าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย

โสตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้ง เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ และเคร่ือง

เสียง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทางภาษา จ  านวนขนาด 60 ท่ีนั้ ง จ  านวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ จ  านวน 4 หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งคอมพิวเตอร์ขนาด 60  ท่ีนัง่ จ  านวน 2 หอ้ง และ หอ้งคอมพิวเตอร์

ขนาด 80  ท่ีนัง่ จ  านวน 2 หอ้ง 

 

ศูนย์ปฏิบัตกิำรวทิยำศำสตร์และเคร่ืองมือกลำง 

ส่วนของห้องปฏิบติัการส าหรับการเรียนการสอนและวิจยันั้น  ศูนยป์ฏิบติัการวิทยาศาสตร์และ

เคร่ืองมือกลางมีภาระหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โครงงาน

นกัศึกษาและงานวิจยั ซ่ึงไดจ้ดัใหม้ีห้องปฏิบติัการดา้นวิทยาศาสตร์ ส าหรับการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้ง

กบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรายวิชาท่ีก  าหนดในหลกัสูตรฯ โดยรวบรวมขอ้มูลรายวิชาปฏิบติัการท่ีเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาจากอาจารยผ์ูส้อน จากนั้นจดัรายวิชาปฏิบติัการ/ผูรั้บผดิชอบ ก  าหนดหอ้งปฏิบติั             

วนัและเวลาในการเรียนการสอน แลว้จัดส่งข้อมูลไปยงังานทะเบียน ส่วนของการวิจัยได้จัดให้มีห้อง

เคร่ืองมือกลาง ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถเขา้ใชร่้วมกนั  
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อีกทั้ง ยงัมีหอ้งปฏิบติัการอาชีวอนามยัละความปลอดภยั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของศนูยป์ฏิบติัการ

ทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง จ  านวน  1 ห้อง ความจุประมาณ 60 คน โดยมีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

พ้ืนฐานตามท่ีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานก าหนดใหม้ีเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน  ไดแ้ก่  เคร่ืองมือ

วดัแสงสว่าง เคร่ืองมือวดัความร้อน เคร่ืองมือวดัระดบัความดงัของเสียง เคร่ืองมือเก็บตวัอยา่งฝุ่ นชนิดติดตวั

บุคคล เคร่ืองมือวดัความสัน่สะเทือน และ เคร่ืองมือเก็บตวัอยา่งทางจุลชีววิทยา เป็นตน้ 

ปัจจุบันศูนยป์ฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลางมีห้องปฏิบัติการระดับปริญญาตรี             

16 หอ้ง หอ้งวิจยัและโครงงานนกัศึกษา จ  านวน 5 หอ้ง และหอ้งเคร่ืองมือวิเคราะห์ชั้นสูง จ  านวน 3 หอ้ง 

 

งำนจดักำรทรัพย์สิน 

งานจดัการทรัพยสิ์น ด าเนินงานภายใตโ้ครงสร้างการบริหารแบบรวมศนูยบ์ริการ ประสานภารกิจ 
ส่งผลใหก้ารบริหารงานอาคารสถานท่ีอยูใ่นความดูแลของส านกังานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซ่ึงจะ
รับผดิชอบซ่อมบ ารุงโครงสร้างอาคารต่างๆ และส่ิงอ  านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ในวิทยาเขต 
โดยมีแบบส ารวจความพร้อมของห้องต่างๆเพื่อพิจารณาซ่อมและปรับปรุง และมีระบบแจง้ซ่อมผา่นระบบ
ออนไลน์ (ระบบแจง้ซ่อมออนไลน์) เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการบริการ 

ดา้นการเรียนการสอน ไดจ้ดัห้องบรรยายโดยมีขนาดจ านวนผูเ้รียนท่ีเหมาะสมในแต่ละรายวิชา
โดยมีห้องเรียนทั้งหมด (รวมทุกหลกัสูตร) จ านวน  34 ห้อง จ  าแนกเป็นห้องเรียน จ  านวน 40 ท่ีนั่ง 7 ห้อง 
จ  านวน 60 ท่ีนั่ง   4 ห้อง จ  านวน 80 ท่ีนั่ง 4 หอ้ง จ  านวน 100 ท่ีนั่ง 3 ห้อง จ  านวน 120 ท่ีนั่ง 8 ห้อง จ  านวน 
150 ท่ีนั่ง 1 ห้อง จ  านวน 160 ท่ีนั่ง 2 ห้อง จ  านวน 200 ท่ีนั่ง 2 ห้อง จ  านวน 220 ท่ีนั่ง 1 ห้อง จ  านวน 325                  
ท่ีนั่ง 1 ห้อง และจ านวน 350 ท่ีนั่ง 1 ห้อง โดยห้องเรียนทั้งหมดติดเคร่ืองปรับอากาศ กระดานไวท์บอร์ด 
เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ แอลซีดีโปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ี ยงัมีห้องประชุมขนาดใหญ่            
2 หอ้ง  ขนาดความจุ 500 คน และ 1,000 คน และอาจารยผ์ูส้อนสามารถจองหอ้งเรียนผา่นระบบออนไลน์ได ้
(ระบบจองหอ้งเรียนออนไลน์) 

 
9.1 รำยกำรหลกัฐำน  

1) รายงานสรุปหอ้งเรียน 
2)   ระบบแจง้ซ่อมออนไลน์          

                          http://office.surat.psu.ac.th/building/psu_passport/index.html  
                    3)   ระบบจองหอ้งเรียนออนไลน์  
                          http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/ 
 

http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/psu_passport/
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9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 

 
ศนูยส์นเทศและการเรียนรู้  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จดัตั้งข้ึนเพ่ือท า

หน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลยัในดา้นการเรียน การสอน การท าวิจยั และบริการชุมชน 

ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อีกทั้ง เพ่ือความจรรโลงใจและพักผ่อนหย่อนใจส าหรับนักศึกษา 

อาจารย ์บุคลากรของมหาวิทยาลยั รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเป็นองค์กรท่ีมีการจัดหาและให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารความรู้ไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว ถกูตอ้ง และตรงตามความตอ้งการ 

ส าหรับการจดัหาทรัพยากรและส่ือการเรียนรู้ภายในหอ้งสมุดไดด้  าเนินการตามกระบวนการต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

หนังสือหรือเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนในที่ระบุใน มคอ. 3 

1. บรรณารักษ์งานจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเขา้ระบบ TQF ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อ

โหลดขอ้มลู มคอ.3 มาสืบคน้ขอ้มลูหมวด 6 ว่ามีใหบ้ริการในหอ้งสมุดแลว้หรือไม่ อยา่งไร   

2. แจง้ผลการสืบคน้ขอ้มลูหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ใหก้บัผูส้อนทาง e-mail  

3. จัดท าตารางสรุปข้อมูล มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการในห้องสมุด แยกราย

สาขาวิชาของแต่ละคณะ  

4. จดัท าตารางสรุป ร้อยละ ของขอ้มูลท่ีห้องสมุด มี - ไม่มี แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ 

แล้วน าเสนอตารางสรุปให้กับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละคณะโดยงานจัดซ้ือทรัพยากร

สารสนเทศ 

ทั้งน้ีมีดัชนีช้ีวดั คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลท่ีปรากฏใน

หมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  

หนงัสือหรือเอกสารเสริมความรู้ทั้งทางวิชาการและอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุใน มคอ. 3 โดยงาน
บรรณสารสนเทศ ศนูยส์ารสนเทศและการเรียนรู้ จะจดัสรรโดยผ่านกระบวนการสอบถามมายงัอาจารยใ์น
หลกัสูตรฯ และน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปพิจารณาจดัซ้ือตามความเหมาะสมต่อไป 
 
9.2 รำยกำรหลกัฐำน  

1)  สรุปรายการหนงัสือในหอ้งสมุด 
2)  การเสนอขอซ้ือหนงัสือเขา้หอ้งสมุดประจ าปี 
3)  การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชห้อ้งสมุด 
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4)  การแนะน าการใชห้อ้งสมุดแก่นกัศกึษาใหม่ 
5)  หนงัสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีระบุใน มคอ. 3 

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

 
ศนูยป์ฏิบติัการวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลางมีกระบวนการในการจดัหาส่ิงสนับสนุนการเรียน 

การสอนต่างๆ ใหเ้พียงพอและทนัสมยั ดงัน้ี 

1. งบประมาณสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายประจ ารายวิชาปฏิบติัการ 

-    หลงัจากการจดัส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ทางหัวหน้างานปฏิบติัการ

ทางวิทยาศาสตร์จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มส ารวจงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ                            

ให้นักวิทยาศาสตร์ท่ีดูแลรับผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใชจ่้ายในรายวิชาปฏิบติัการ โดย

ปรึกษา หารือกับอาจารยผ์ูส้อน หรืออาจารยผ์ูป้ระสานรายวิชา ถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชา

ปฏิบติัการ  

-    เมื่อรวบรวมจนครบทุกรายวิชาปฏิบติัการ หวัหนา้งานปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์จะท า

บนัทึกขออนุมติังบประมาณค่าใชป้ระจ ารายวชิาปฏิบติัการ ในแต่ละภาคการศึกษา ใหเ้พียงพอตามค าขอของ

อาจารยป์ระจ ารายวิชา 

2. วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

-  คณาจารยป์ระจ ารายวิชาในหลกัสูตรจัดท าคู่มือปฏิบัติการ พร้อมวสัดุ อุปกรณ์และ

สารเคมีท่ีจะใชใ้นรายวิชา ส่งไปยงัศนูยป์ฏิบติัการวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง  

-   เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการส่งรายการไปยงับริษทัต่างๆ 

เพ่ือขอใบเสนอราคาของรายการวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี นั้นๆ 

-   เจา้หน้าท่ีผูดู้แลดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการสอบเทียบราคาของแต่ละ

บริษทั  

-   เจ้าหน้าท่ีผูดู้แลด้านวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการจัดท าขออนุมัติจัดซ้ือ

รายการวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี แต่ละรายวิชาปฏิบติัท่ีแสดงความตอ้งการไปยงังานพสัดุ เพื่อด าเนินการ

จดัซ้ือ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยผ่านหัวหน้างานปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าศนูย์
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ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ฯ และผูช่้วยอธิการบดีท่ีดูแล ตามล าดบั เพื่อให้มีวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะใชใ้น

การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3. ครุภัณฑ์ท่ีจ  าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย กระบวนการจดัหาครุภณัฑ์ส าห รับ            

การเรียนการสอนปฏิบติัการ ศนูยป์ฏิบติัการวิทย ์ฯ ด  าเนินการดงัน้ี 

1) ท าหนังสือไปยงัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อให้อาจารยป์ระจ า

สาขาวิชาวิเคราะห์ความตอ้งการเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าการเรียนการสอน 

2) สาขาวิชาส่งเอกสารแสดงความตอ้งการรายการครุภัณฑ์ท่ีขาดแคลนมายงัศูนยว์ิทย ์ฯ 

เพื่อรวบรวม 

3) ศนูยว์ิทย ์ฯ รวบรวมสรุปรายการครุภณัฑท่ี์ขาดแคลนน าเสนอเขา้คณะกรรมการพิจารณา                    

งบครุภณัฑ ์

4) คณะกรรมการพิจารณางบครุภณัฑ์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณาและส่งขอ้มูลไป

ยงัวิทยาเขตหาดใหญ่ 

5) น าขอ้มลูเขา้พิจารณาในส่วนของเงินงบประมาณแลว้แจง้รายการท่ีไดก้ลบัมายงัวิทยาเขต                   

สุราษฎร์ธานี 

6) ศนูยว์ิทย ์ฯ ด  าเนินการก าหนดสเป็ก (รายละเอียด) ครุภณัฑใ์หพ้สัดุด  าเนินการจดัซ้ือ 

7. ศนูยว์ิทย ์ฯ ตรวจรับครุภณัฑท่ี์จดัซ้ือตามรายละเอียดท่ีส่งใหพ้สัดุ 
 

9.3 รำยกำรหลกัฐำน  
1) แผนการเสนอของบประมาณการซ้ือเคร่ืองมือ 
2) รายงานสรุปรายการเคร่ืองมือประจ าปีท่ีไดรั้บ 
3) สรุปเคร่ืองมือท่ีมีต่อความตอ้งการใช ้ส าหรับการเรียนการสอนและงานวิจยั 
4) หลกัฐานจากหนา้เวบ็ประกนัคุณภาพ http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php 
 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 

ศนูยส์นเทศและการเรียนรู้ ไดติ้ดตั้งขอ้มลูจุดให้บริการ รวม 128 จุด และมีความเร็วในการรับส่ง

ขอ้มูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งขอ้มลู 54 Mbps จ  านวน  60 จุด และความเร็วในการรับส่ง

ขอ้มูล 300 Mbps จ  านวน 68 จุด อย่างไรก็ตามพบว่าเครือข่าย Wifi ยงัไม่ครอบคลุมห้องเรียนทุกหอ้ง ท าให้

http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php
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รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนให้ห้องดังกล่าว เช่น การเรียนการสอนแบบ active learning บางกิจกรรม             

ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมท่ีจ  าเป็นตอ้งใชร้ะบบเครือข่าย Wifi ได้  นอกจากน้ียงัไดส้ ารวจความต้องการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนการสอน โดยสอบถามผ่านทาง e-mail มายงัคณาจารย์

ผูส้อนเพื่อน าไปพิจารณาจดัหาต่อไป ซ่ึงจะมีการส ารวจก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

นอกจากน้ี ยงัไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โดยงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้               

ศนูยส์นเทศและการเรียนรู้  ซ่ึงมีผูท้  าแบบการประเมินไดแ้ก่  

- อาจารย ์27 คน   คิดเป็นร้อยละ 13.64  

- บุคลากรสายสนบัสนุน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 

- นกัศึกษา ปริญญาตรี 131 คน คิดเป็นร้อยละ 66.16 

สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง (    = 3.18) เมื่อพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดับท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นบุคลากรของงานเทคโนโลยีและ         

การเรียนรู้ (  = 3.55) ด้านกระบวนการท างานของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (  = 3.52) ด้านการ

ให้บริการระบบสารเทศ MIS (  = 3.19) ดา้นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (  = 2.99) 

และดา้นงานบริการระบบเครือข่าย (   = 2.82) 

 
9.4 รำยกำรหลกัฐำน  

1) แนวปฎิบติัการเปิดใหน้กัศกึษาเขา้ใชห้อ้งปฎิบติัการทางคอมพิวเตอร์  
2) แผนผงัจุด hotspot ความเร็วในการใชง้านแต่ละจุด  
3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลยั 
4) รายงานปัญหาความพร้อมของหอ้งเรียน จาก มคอ.5  
5) สรุปผลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

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

 
ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไดด้  าเนินการใหม้ีรถสวสัดิการ เพื่อรับส่งนักศึกษาภายในวิทยาเขตโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย  และยงัจดัให้มีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค  าปรึกษา จดัสวสัดิการดา้นสุขภาพ             
ซ่ึงด าเนินงานโดยงานพฒันานักศึกษา กองวิชาการและการพฒันานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวม
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ศนูยบ์ริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ใหน้ักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือก
ช่องทางในการติดต่อไดด้งัน้ี  

ช่องการรับบริการ 
- Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
- E-mail : thidarat.w@psu.ac.th 
- Facebook : งานพฒันานกัศึกษา 
- โทรศพัท ์: 077-278861 

-   หรือ เขา้ปรึกษาดว้ยตนเองหอ้งเพลิน  งานพฒันานกัศึกษา ชั้น 2 กองวิชาการการศึกษา 
นอกจากน้ี ยงัจดัห้องกิจกรรมซ่ึงเป็นอาคารกิจกรรมและนนัทนาการไวเ้พื่อรับรองการท ากิจกรรม

และจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้กบัองค์กรต่างๆภายในมหาวิทยาลยั เช่น ชมรมต่างๆ เป็นตน้         
ซ่ึงปัจจุบนัมีอยูด่ว้ยกนั 20 ชมรม 

อีกทั้ง ยงัจดัโครงการศูนยบ์ริการสุขภาพนักศึกษาเบ้ืองตน้ในลกัษณะ Pre-Clinic ท่ีเปิดให้บริการ
ปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ  บริการจ่ายยาสามญัประจ าบา้นและการน าส่งโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน/ประสบอุบติัเหตุ และมีหน่วยกูภ้ยัฉุกเฉินในวิทยาเขต พร้อมทั้งการติดตามอาการและการบริการ
ประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูป้กครอง ซ่ึงงานพฒันานักศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบ
ด าเนินการขออนุมติัจดัซ้ือจดัหายาสามญัประจ าบา้นตามแผนประจ าปีๆ ละ 3-4 คร้ัง โดยผา่นงานพสัดุเป็น
ผูด้  าเนินการจดัซ้ือใหแ้ต่ละคร้ังและมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจรับทุกคร้ัง  

 
ส่ิงอ  านวยความสะดวกและความปลอดภยัใหก้บันกัศึกษาและบุคลากร ไดแ้ก่ 
1. ศูนย์กีฬำและนันทนำกำร ปัจจุบนัศูนยกี์ฬาและนนัทนาการประกอบดว้ยสถานท่ีออกก าลงักาย

ทั้งกลางแจง้และในร่ม ไดแ้ก่ อาคารสระว่ายน ้ า สนามฟุตบอลพร้อมอฒัจนัทร์และสนามกรีฑา ห้องฟิตเนส  
สนามแบตมินตนั และลานกีฬาเอนกประสงค ์โดยเปิดใหน้กัศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกเขา้ใชบ้ริการ 
ในปีการศึกษา 2560 ท่ีผ่านมา รวมทั้ งอ  านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้บริการโดยสามารถจองสถานท่ี
ใหบ้ริการไดผ้า่นทางเวบไซตศ์นูยกี์ฬาและนนัทนาการ 

2. ห้องปฏิบัตกิำร ไดด้  าเนินการ 
-  จดัให้มีระบบดูแลความปลอดภยั เช่น แว่นตากนัไอ และอุปกรณ์ช าระลา้งสารเคมีฉุกเฉิน กรณี

สมัผสัสารเคมีอนัตราย ใชตู้ดู้ดควนัในกรณีท่ีใชส้ารเคมีท่ีระเหยไดง่้ายและมีอนัตรายสูง เช่น กรด เบส เป็น
ตน้  

-  ติดตั้งถงัดบัเพลิงตามจุดต่าง ๆ ซ่ึงถงัสีแดงใชใ้นกรณีไฟไหม ้ทางงานอาคารสถานท่ีจะท าการ
ตรวจเช็คการใชง้านไดทุ้กปี ส่วนในหอ้งปฏิบติัการมีถงัสีเขียวใชใ้นกรณีเพลิงไหมจ้ากสารเคมี 

-  มีการเขียนบนัทึกขอ้ความแสดงความจ านงขอชุดยาสามญัประจ าบา้นส าหรับน ามาใชใ้นกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินในหอ้งปฏิบติัการ  

mailto:thidarat.w@psu.ac.th
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-  มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เพื่อความปลอดภยัของนักศึกษาท่ีเข้าใชห้้องโครงงาน ในส่วนของ
อาคารศนูยป์ฏิบติัการวิทยาศาสตร์มีกร่ิงฉุกเฉินใหเ้สียงสญัญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นไฟไหม ้ซ่ึงทางงาน
อาคารสถานท่ีจะท าการตรวจเช็คการใชง้านไดทุ้กปี  และในหอ้งโครงงานนักศึกษายงัมีเคร่ืองตรวจจบัควนั 
กรณีท่ีมีควนัในระดบัตรวจจบัได ้เคร่ืองจะส่งสญัญาณเสียง  

-  ส าหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก็สระเบิด หรือเกิดการร่ัวไหลของสารเคมีนั้ น  ทางศูนย์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไดเ้ข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
จดัการความปลอดภยัของห้องปฏิบติัการวิจยั  โดยมีบุคลากรของศูนยฯ์ ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ กรรมการ
และเลขานุการ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   

โดยกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีสร้างระบบบริหารจดัการความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการและยกระดบั
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในหน่วยงานอย่างมีระบบ  และท างานประสานกับคณะ
กรรมการบริหารจดัการความปลอดภยัของห้องปฏิบัติการวิจยัระดบัมหาวิทยาลยัซ่ึงในขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการร่างนโยบายบริหารจดัการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลยั  โดย
นโยบายจะครอบคลุมการจัดการความปลอดภัยทั้งในด้านของการบริหารระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย ระบบการจัดการดา้นสารเคมี ระบบการจดัการของเสีย ระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อส่ือสาร   
ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ และการใหค้วามรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัดา้นความ
ปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ  

ส าหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก๊ส ระเบิด เกิดการร่ัวไหลของสารเคมี นักวิทยาศาสตร์ของ               
ศูนยป์ฏิบติัการวิทยาศาสตร์ฯและอาจารยผ์ูดู้แลรายวิชาปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์  ไดด้  าเนินการช้ีแจง             
แนวปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดงักล่าวแก่นกัศึกษาเม่ือเขา้ชั้นเรียนคร้ังแรกของแต่ละภาคการศึกษา 

3.  หอพกันักศึกษำ จ  านวนอาคารหอพกั ต่อจ านวนนกัศึกษา ดงัน้ี 
1)  หอพักนักศึกษา บริหารจัดการโดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  จ  านวน 4 อาคาร  ได้แก่หอพัก

นกัศึกษาชายช่อม่วง  ชายพวงผกา และเช่ียวหลาน จ านวนห้องพกั  198 ห้อง  รองรับนักศึกษาชาย  จ  านวน 
688 คน  และหอพกันักศึกษาหญิงดาหลาและหญิงปาริชาติ และยางยวน จ านวนห้องพกั 212 หอ้ง   รองรับ
นกัศึกษาหญิง  744 คน  รวมจ านวนนกัศึกษาไดท้ั้งหมด 1,432 คน  

2)  หอพักนักศึกษาหญิงในก ากับ  (หอพักสหกรณ์ ) บริหารจัดการ โดยสหกรณ์บริการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  หอพกันักศึกษาในก ากบั ฯ มีจ  านวน 5 อาคารเช่ือมติดกัน ประกอบด้วย 
อาคาร 5 6 7 8 9  จ  านวนหอ้ง   400  ห้อง รองรับนักศึกษาจ านวน 888 คน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท จ านวน               
5 อาคาร  

-  ประเภทหอ้งพกั 2 คน จ านวน 302 หอ้ง รองรับนกัศกึษาจ านวน 624 คน 
-  ประเภทหอ้งพกั  3 คน จ านวน 88  หอ้ง รองรับนกัศกึษา จ  านวน 264 คน 
รวมรองรับจ านวน รวมทั้งส้ิน  2,320 คน ในการจดัสรรห้องพกัให้กับนักศึกษานั้น ทางหอพกั

นักศึกษาไดจ้ดัสรรห้องพกัพร้อมครุภัณฑ์ให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอ โดยจดัสรรส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
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จ านวน 70 % และ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2-4 จ านวน 30% ต่อปีการศึกษา ทั้งน้ีภายในห้องพกั  ได้จัดสรรส่ิง
อ  านวยความสะดวกไวบ้ริการส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าพกั ได้แก่ เตียงนอนเหล็ก ฟูกท่ีนอน พดัลมเพดาน             
ตูเ้ส้ือผา้ โต๊ะอ่านหนงัสือพร้อมเกา้อ้ีนัง่  

โดยพ้ืนท่ีอาคารภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   มีส่ิงอ  านวย              
ความสะดวกไวส่้วนกลาง แบ่งเป็น บริการเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ ใต้อาคารหอพกัทุกหอพกั  มา้นั่ง
หลงัคาโครงเหลก็ 8 ตวั  ซุม้ศาลาไม ้ จ  านวน 2 ชุด  ส าหรับอ่านหนงัสือ  พกัผอ่น  บริเวณหอพกัทั้ง 4 อาคาร               
มีระบบ Wi-Fi ทุกชั้น ทุกหอพกั  ไวท่้องโลกการเรียนรู้ในโลกออนไลน์   บริการเคร่ืองกดน ้ าด่ืม  เคร่ืองท า
น ้ าร้อน - น ้ าเยน็ บริการจุดละ 1 เคร่ือง  บริเวณชั้น 1  จ  านวน 4 อาคาร  เจา้หน้าท่ีรักษาความสะอาดประจ า
หอพกั (แม่บ้านประจ าหอพกั)  ท าความสะอาดในเวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวนัจันทร์ - เสาร์  มีหน้าท่ี             
ท าความสะอาดทางเดินภายในหอพกั ห้องน ้ า ห้องอาบน ้ า บริเวณรอบอาคารหอพกั ทั้งน้ีได้ก  าหนดข้อ
ปฏิบติัและก าหนดเวลาเขา้-ออก หอพกั โดยแจง้ใหน้กัศึกษาท่ีเขา้พกัในหอพกัทราบ  

ส าหรับการรักษาความปลอดภยัภายในหอพกั ไดจ้ดัใหม้ีกลอ้งวงจรปิด ระบบสแกนลายน้ิวมือ จดั
เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั มีถงัดบัเพลิง สัญญาณแจง้เตือนไฟไหม้ ทางหนีไฟและประตูหนีไฟ และ
ระบบการตดัไฟอตัโนมติัหากเกิดกรณีไฟฟ้าลดัวงจร นอกจากน้ียงัจดัใหมี้หอพกัจดัโครงการอบรมป้องกนั
อคัคีภยัภายในหอพกัปีละ 1 คร้ัง 
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              ภำพ ส่ิงก่อสร้างอ  านวยความสะดวกดา้นสภาพแวดลอ้มในวิทยาเขต 

 
9.5 รำยกำรหลกัฐำน  

1) แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัภายในวิทยาเขต 
2) ภาพกิจกรรมการซอ้มอพยพหนีไฟ  
3) การติดหลอดไฟเพ่ือใหแ้สงสว่าง ทัว่ทั้งวิทยาเขต  
4) การติดกลอ้งวงจรปิด  
5) การรณรงค ์เร่ืองความปลอดภยัในการใชร้ถภายในวิทยาเขต  
6) การวางลกูระนาดในจุดท่ีส าคญั  
7) การกวดขนัวนิยัจราจร  
8) ผลการวิเคราะห์จ  านวนหอ้งน ้ าท่ีใชก้ารได ้ ต่อจ านวนคนท่ีใชง้าน และความสอดคลอ้งต่อ

กฏหมายท่ีว่าดว้ยเร่ือง อาคาร 
9) ผลประเมินความพึงพอใจในการใชบ้ริการงานอาคาร และหอพกั 
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10) เวบไซตศ์นูยกี์ฬาและนนัทนาการhttp://sportscenter.surat.psu.ac.th/index.php 
11) ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เร่ือง หลกัเกณฑข์อ้ปฏิบติั และก าหนดเวลาเขา้-ออก 

หอพกัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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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 



 

111 
 

ผลกำรประเมนิตนเอง 

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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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 10 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 

 
หลกัสูตรมีการตั้งคณะกรรมการในการปรับปรุง มีการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ในหลายๆทาง เพ่ือการออกแบบและพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง ทั้งการปรับปรุงหลกัสูตรทุก              
5 ปีตามกรอบระยะเวลาท่ี สกอ. ก  าหนด โดยไดท้ าการปรับปรุงล่าสุดในปี 2560 ซ่ึงในปีการศึกษา 2560 ท่ี
ผา่นมาไดมี้การน ามาใชก้บันักศึกษา รหัส 60 และมีการปรับปรุงในเน้ือหารายวิชาและการจดัการรายวิชา
เป็นประจ าทุกปี  โดยพิจารณาตามขอ้ก าหนดใน มคอ. 1, สกอ. มติจากท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ผูส้อน ผูเ้รียน สถานประกอบการในการฝึกงาน และสหกิจศึกษา และจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาร่วมใน
การออกแบบ และปรับปรุงหลกัสูตร ตามระยะเวลาท่ีก  าหนด ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีมาจากหลากหลายวิธี 
และหลากหลายช่องทาง ไดว้่าจากการสอบถามพูดคุย การเขา้ร่วมประชุม จากการสังเกตุพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน  หรือการประเมินร่วมกบัการประเมินความพึงพอใจในดา้นอ่ืนๆ ท าให้หลกัสูตรมีความมัน่ใจว่าได้
ด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามตามตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งจริงๆ แต่ยงัขาดในส่วนก็การเก็บขอ้มูล 
ท่ีไดม้าใหเ้ป็นระบบ ท่ีสามารถวดัผลประเมินผลท่ีชดัเจนได ้  

อยา่งไรก็ตาม หลกัสูตรยงัไม่มีการท าแบบประเมินการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรอย่าง
เป็นรูปธรรม จากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียใหช้ดัเจนอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน 
 
10.1 รำยกำรหลกัฐำน  

1) ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
2) การประเมินหลกัสูตรจากผูเ้รียน 
3) ผลสรุปในการประเมินจากช่องทางต่างๆ  
4) ผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการณ์ในการรับนกัศกึษาฝึกงาน 
5) ขอ้สงัเกตจากอาจารยนิ์เทศท่ีไดจ้ากขอ้เสนอแนะของสถานประกอบการ 
6) หลกัฐานแสดงการน าเอาผลประเมินท่ีไดม้าใชใ้นการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร  

 

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

การพฒันา ทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตรมีกระบวนการตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตั้งแต่
ก  าหนดแผนการปรับปรุงหลกัสูตร การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร การติดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ีเหมาะสม การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะบดีสาธารณสุขแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้
เป็นไปตาม  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยผูส้อนทุกคนมีการประชุมร่วมกนัในแต่ละภาคการศึกษาตาม
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ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนการสอน และมีการจดัการประเมินหลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอเพ่ือพฒันา 
ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตรในภาคการศึกษาต่อไป และปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี  โดยการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกซ่ึงเป็นตวัแทนจากภาคอุตสาหกรรมมาร่วมใน
การพฒันา ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตร 
 
10.2 รำยกำรหลกัฐำน  

1) รายงานการประชุมสาขา  
2) รายงานการประชุมหลกัสูตร  
3) กระบวนการด าเนินการในการปรับปรุงหลกัสูตร 
4) การเขา้ร่วมประชุมสมาชิกสภาคณบดีคณะบดีสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

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

กระบวนการประเมินและปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน และการวดัประเมินผลมีการด าเนินการ
ดงัน้ี คือ มีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดว้ยการใหน้กัศึกษาประเมินผา่นการประเมิน
การสอนของอาจารย ์การประเมินรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อนสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา จากนั้น
ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค จะเป็นขอ้มลูในการปรับปรุง
การสอน รายละเอียดรายวิชา เพื่อพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

 
10.3 รำยกำรหลกัฐำน  

ผลการประเมินการสอนทางระบบ 

 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

อาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรมีผลงานวิจยัออกมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลงานท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
และสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆของหลกัสูตร และไดม้ีการน าเอาผลท่ีจากจากงานวิจยั
มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา การปรับปรุง
เน้ือหารายวิชาใหมี้ความทนัสมยัข้ึน หรือเป็นการให้นักศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในงานวิจยัของอาจารยผ์่าน
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การเรียนในรายวิชา 921-471 โครงงานนกัศึกษา 1 และ 921- 472โครงงานนกัศึกษา 2 หรือออกมาในรูปแบบ
การท าวจยัในชั้นเรียน  

จากการด าเนินการบูรณาการงานวิจยักบัการเรียนการสอน ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ใหม่ๆท่ี
ทนัสมยัจากงานวิจยั ไดรู้้จกักระบวนการวิจยั และเป็นแรงบนัดาลใจให้ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ รู้จกัการตั้งค  าถาม  
และการหาค าตอบดว้ยกระบวนการทางวิชาการ ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอน แบบ  Active learning 
เช่น ในรายวิชา 924 -321 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ท่ีนักศึกษาไดม้ีการท า project base learning 
ในการออกแบบและพฒันาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การท า Mini-project ในรายวิชา 924-351 
Environmental Health จากปัญหาท่ีไดเ้จอจากงานวิจยัท่ีอาจารยใ์นหลกัสูตรท าหรืองานวิจยัอ่ืนๆท่ีไดค้น้ควา้ 
งานวิจยัดา้นการปนเป้ือนของเช้ือจุลชีพในอากาศ ใชใ้นการเรียนการสอนรายวิชา สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  
คุณภาพอากาศภายในอาคาร การระบายอากาศ งานวิจยัดา้นการยศาสตร์ ใชก้ารในเรียนการสอนในวชาชีพ
เลือก การยศาสตร์ งานวิจยัเก่ียวกบัวสัดุดูดซบัเสียง และระบบแจง้เตือนอคัคีภยั ใชใ้นรายวิชา วิศวกรรม
ความปลอดภยั เป็นตน้ 

 
10.4 รำยกำรหลกัฐำน  

1) มคอ.3 และ มคอ.5 เร่ือง การบูรณาการงานวจิยักบัการเรียนการสอน 

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

 
การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 

ห้องปฏิบติัการ ส่ิงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผูเ้รียน) มีส่วนกลาง (วิทยาเขต)  
เป็นผูดู้แล โดยมีศนูยส์นเทศและการเรียนรู้ ดูแลรับผดิชอบส่ิงสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งหมด              
ศนูยว์ิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลางดูแลรับผิดชอบในส่วนห้องปฎิบติัการและการให้บริการอุปกรณ์การ
วิจยัแก่นกัศึกษา และหอบรรณสารสนเทศ ดูแลรับผดิชอบการใหบ้ริการยืมคืนหนงัสือในหอ้งสมุด รวมถึง
การประสานงานกบัอาจารยใ์นคณะฯในการสัง่ซ้ือหนงัสือท่ีเป็นประโยชน์กบัการเรียนการสอน 

ทั้งน้ีหอบรรณสารสนเทศไดท้ าการประเมินความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของหอบรรณสารสนเทศ 
ผลการส ารวจพบว่ามีระดับความพึงพอใจเฉล่ีย 3.52 คะแนน จากคะแนนรวม 5 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับ 
ระดบัความพึงพอใจมาก (9.3) 
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อยา่งไรก็ตามการประเมินดา้นคุณภาพของส่ิงสนบัสนุนนั้น พบว่ายงัไม่ไดท้ าการประเมินครบในทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและการประเมินยงัไม่ครอบคลุมผูใ้ชบ้ริการทุกกลุ่ม 
 
10.5 รำยกำรหลกัฐำน  

- 
 

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

หลกัสูตรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ชบ้ณัฑิตผ่านการนิเทศฝึกงานและ   สหกิจศึกษา และจาก
การเชิญผูใ้ชบ้ัณฑิต ศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนัมาร่วมให้ขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตรหรือในการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตร โดยข้อเสนอแนะและขอ้คิดเห็นดงักล่าว หลกัสูตรได้น ามาใชใ้นการปรับปรุง            
การเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาประเมินวิธีการสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต  

 
10.6 รำยกำรหลกัฐำน  

1)  แบบบนัทึกการนิเทศงานสหกิจศกึษา 

2)  แบบประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศกึษา โดยสถานประกอบการ 

3)  หนงัสือเชิญประชุมผูใ้ชบ้ณัฑิต และศิษยเ์ก่าเพื่อเป็นขอ้มลูในการปรับปรุงหลกัสูตร 
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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 



 

117 
 

 
ผลกำรประเมนิตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 

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

  
 

     

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

  
 

     

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

  
 

     

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

 
 

 
 

     

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

  
 

     

Overall opinion        
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN 11 

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

 
ในทุกปีการศึกษาฝ่ายงานทะเบียนจะมีการสรุปผลจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และ           

ตกออก โดยในแต่ละกรณีท่ีมีการตกออก หรือมีปัญหาระหว่างการศึกษาจะอยู่ในความดูแลของอาจารยท่ี์
ปรึกษา และตอ้งผา่นการพิจารณาของกรรมการคณะ มีการติดตามผล พิจารณาปัญหา และหาแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหานักศึกษาตกออกในท่ีประชุมของสาขา ฯ และท่ีประชุมหลกัสูตรฯ โดยแสดงรายละเอียดการ   
ตกออกของนกัศึกษาแต่ละปี 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 

2560 (สิงหาคม  2560 - 
พฤษภาคม  2561) 70 

   
4 0 0 0 

จากตาราง Pass Rates and Dropout Rates จะเห็นไดว้่านกัศึกษามีการตกออกมากท่ีสุดในช่วง 
ปี 1  และ 2 ซ่ึงจากการใหค้  าปรึกษานกัศึกษาท่ีตกออก พบว่า มาจากสาเหตุต่างๆ และหลกัสูตรไดม้ีการ
ประชุมหาแนวทางในการลดอตัราการตกออกของนกัศึกษา สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

สำเหตุกำรตกออกของ
นักศึกษำ 

ปัจจยัที่เกีย่วข้อง แนวทำงกำรแก้ไขทีไ่ด้ด ำเนินกำร 

นั ก ศึ ก ษ า ถู ก  retire 
เน่ืองจากมีผลการเรียนท่ี 
ไม่ผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 

1) นกัศึกษาท่ีรับเขา้มีพ้ืน
ฐานความรู้ท่ีอ่อน 

มีการเพ่ิมเกณฑ์ในการรับนักศึกษามากข้ึน 
โดยเดิมก าหนด GPA ไม่ต  ่ ากว่า 2.5 เป็น    
ไม่ต  ่ ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนในกลุ่ม
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต  ่ ากว่า 3.00  เพื่อให้ได้
ผูเ้รียนท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ เพียงพอในการ
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สำเหตุกำรตกออกของ
นักศึกษำ 

ปัจจยัที่เกีย่วข้อง แนวทำงกำรแก้ไขทีไ่ด้ด ำเนินกำร 

เรียนในระดบัมหาวิทยาลยั 

2) นกัศึกษาไม่สามารถปรับตวั
กบัการเรียนในมหาวิทยาลยัได ้

ในกระบวนการของการรับนักศึกษาใหม่ 
และการปฐมนิเทศของหลกัสูตร อาจารยใ์น
หลกัสูตร และรุ่นพ่ีทุกชั้นปี จะเขา้พบและ
ร่วมท ากิจกรรมกบันกัศึกษาใหม่ เพื่อใหเ้กิด
ความเป็นกนัเอง ใหค้  าปรึกษา และการดูแล
อย่างใกล้ชิด  ซ่ึ งจะสามารถช่วยท าให้
นั กศึ กษ าสาม ารถป รับตัวกับ ชีวิ ต ใน
มหาวิทยาลยั มีคนคอยแนะน าแนวทางและ
วิธีการในการเรียน และวางแผนการเรียนได้
อยา่งเหมาะสม 

3) มีรายวิชาพ้ืนฐานใน
ชั้นปีท่ี 1  ท่ีค่อนข้างหนัก ท า
ให้คนท่ีเรียนอ่อนไม่สามารถ
เรียนทนัได ้

มีโครงการติวในวิชาพ้ืนฐาน เช่น ฟิสิกส์ 
และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจ
ในบทเรียนมากข้ึน รวมทั้งการใหค้  าแนะน า
ในการลงเรียนรายวิชาในเทอมต่อๆมา 
เพื่อใหส้ามารถมีเวลาในการเรียนอยา่งเต็มท่ี 
และรักษาระดบัผลการเรียนไวไ้ม่ให้ต  ่าเกิน
กว่ามาตรฐาน 

นักศึกษายา้ยไปเรียนใน
สาข าวิช าอ่ืน ท่ี ตรงตาม
ความตอ้งการมากยิง่ข้ึน 

 

1) ความเข้าใจผิดในสาย
งานของสาขาวิชา  

2) เลือกเพราะอยากมี ท่ี
เรียน หรือคิดว่าเป็นสาขาท่ีหา
งานได้ง่าย แต่เมื่อเรียนแล้ว
พบว่าไม่ตรงตามความตอ้งการ 

มี ก าร ส่ื อส ารก าร เรี ยน ก ารสอนข อง
หลกัสูตรในหลายๆช่องทาง ตามท่ีกล่าวมา
ใน AUN 7 และกระบวนการสัมภาษณ์
อาจารย์ผูส้ัมภาษณ์ก็มีการให้ข้อมูลของ
หลกัสูตรเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษาได้เป็น
๘อมลูในการเลือกสาขาวิชาท่ีตรงตามความ
ตอ้งการมากยิง่ข้ึน 
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 จากการด าเนินการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นไดว้่าหลกัสูตรไดม้ีการเก็บขอ้มลูการตกออกของนกัศกึษา 
มีการน าขอ้มลูมาวิเคราะห์ และมกีารด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหานกัศกึษาตกออก  ซ่ึงในชั้นปีท่ี 1 ปี 2558 – 
2560 มีปริมาณท่ีลดลงกว่า ปี 2557 อยา่งเห็นไดช้ดั  

 
11.1 รำยกำรหลกัฐำน  

1) รายงานการประชุมสาขา  
2) รายงานการประชุมหลกัสูตร  
3) บนัทึกขอ้ความการขอลาออกของนกัศกึษา 
4) รายงานยอดสรุปนกัศึกษาท่ีถกู retire ในแต่ละปีการศกึษา 
5) โครงการพบท่ีปรึกษา 
6) โครงการติวพี่ช่วยนอ้ง 
7) ระบบการลอ็คในการลงทะเบียนกรณีท่ีผลการเรียนติด Pro 

 
 

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

 
ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลกัสูตร ในปี การศึกษา 2558  มีนักศึกษา

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 ใชเ้วลาในการส าเร็จการศึกษา เฉล่ียเป็นเวลา 4.04 ปี ส่วนในปีการศึกษา 
2559 มีนกัศึกษาจ านวน 37 คน จบตามเกณฑ์ ท่ีก  าหนด 4 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 และจบใน
เวลา 5 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 ใชเ้วลาในการส าเร็จการศึกษาเฉล่ียเป็นเวลา 4.16 ปี และในปี
การศึกษา 2560 มีนักศึกษาจ านวน 52 คน จบตามเกณฑ์ ท่ีก  าหนด 4 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15    
มีคนท่ียงัไม่จบตอ้งใชเ้วลาในการส าเร็จการศึกษามากกว่า 4 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 จึงท าใหย้งั
ไม่สามารถหาระยะเวลาเฉล่ียในการส าเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2560 ได้ ซ่ึงจากการท่ีมีนักศึกษา           
ไม่จบตามเวลาท่ีก  าหนดเพ่ิมข้ึน หลกัสูตรไดมี้การประชุมหารือถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนข้ึนร่วมกบัทางสาขาฯ เพื่อ
หาสาเหตุของปัญหาท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีไม่สามารถส าเร็จการศึกษา                       
ในระยะเวลา 4 ปีได ้มาจากการไม่ผ่านการประเมินผลการเรียนของรายวิชา ในชั้นปีท่ี 4 ท าให้ตอ้งมีการ
เรียนซ ้าในปีการศึกษาต่อไป โดยในปีการศึกษา 2560 สามารถสรุปผูท่ี้ไม่ผา่น ดงัน้ี 
 

ช่ือรำยวชิำ จ ำนวนผู้เรียนที่ต้องเรียนในปีเกนิ (คน) 
924-323 การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 2 
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ซ่ึงการด าเนินการในขั้นต่อไปของหลกัสูตรฯ ในการลดปัญหานกัศึกษาปีเกิน คือ การพิจารณาใน    

รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นวิชาของชั้นปีท่ี 4 ว่าจะมีวิธีการอยา่งไร ท่ีจะท าให้
นกัศกึษาส าเร็จการศกึษาไดต้ามแผนการศกึษาท่ีก  าหนด 

 
11.2 รำยกำรหลกัฐำน  

1) รายงานการประชุมสาขา ฯ 
 

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

 
มหาวิทยาลยัฯไดม้ีระบบในการติดตามการไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษาของนกัศกึษา ซ่ึงใน

ปี 2559 หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดม้นีกัศึกษาส าเร็จการศกึษาเป็นรุ่นแรก จ  านวน 22 คน 
ซ่ึงมีนกัศึกษามาตอบแบบสอบถามในระบบ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36  เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2559  
ผลท่ีไดด้งัต่อไปน้ี 

เพศ กำรได้งำน สำยงำนทีท่ ำ 
ท ำงำน
อสิระ 

ศึกษำต่อ 
ระยะเวลำในกำร
หำงำนหลงัจำก

เรียนจบ 
เงินเดือนทีไ่ด้รับ 

ปี 2559 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     นอ้ยกว่า 3 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     นอ้ยกว่า 3 เดือน 10,001-15,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     นอ้ยกว่า 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     นอ้ยกว่า 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     3- 6 เดือน 10,001-15,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา     นอ้ยกว่า 3 เดือน 10,001-15,000  บาท 
หญิง ไม่ได ้        3- 6 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไม่ได ้   คา้ขาย   นอ้ยกว่า 3 เดือน นอ้ยกว่า 10,000 บาท 
ทั้งหมด 8 6 1 0 
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หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดม้ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นท่ี 2 จ  านวน 31 
คน ซ่ึงมีนกัศึกษามาตอบแบบสอบถามในระบบ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48  เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 
2561  ผลท่ีไดด้งัต่อไปน้ี 

เพศ กำรได้งำน สำยงำนทีท่ ำ 
ท ำงำน
อสิระ 

ศึกษำต่อ 
ระยะเวลำในกำร
หำงำนหลงัจำก

เรียนจบ 
เงินเดือนทีไ่ด้รับ 

ปี 2560 
ชาย ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   3- 6 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   10 เดือน 10,001-15,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
ชาย ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   3- 6 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   6 เดือน 15,001-20,000  บาท 

ทั้งหมด 11 11 0 0 
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หลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดม้ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นท่ี 3 จ  านวน 50 
คน ซ่ึงมีนักศึกษามาตอบแบบสอบถามในระบบ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46  เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 
2561  ผลท่ีไดด้งัต่อไปน้ี 

เพศ กำรได้งำน สำยงำนทีท่ ำ 
ท ำงำน
อสิระ 

ศึกษำต่อ 
ระยะเวลำในกำร
หำงำนหลงัจำก

เรียนจบ 
เงินเดือนทีไ่ด้รับ 

ปี 2561 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 1 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า  คา้ขาย  < 3 เดือน 10,001-15,000  บาท 
ชาย ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
ชาย ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า  ส านกังาน  < 3 เดือน 10,001-15,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 10,001-15,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 
ชาย ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า  คา้ขาย  < 3 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 
ชาย ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000  บาท 
หญิง ไดง้านท า ตรงตามสาขา   < 3 เดือน มากกว่า 20,000  บาท 

ทั้งหมด 23 20 3 0 
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จากผลการเก็บขอ้มูลท่ีไดพ้บว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไดง้านท าท่ีตรงกบัสาขาวิชาท่ีเรียนในเวลา 

นอ้ยกว่า 3 เดือน  ไดรั้บเงินเดือนอยูใ่นช่วง 15,001-20,000  บาท และถึงแมว้่าจะมีผูเ้ขา้มาตอบแบบสอบถาม
ในระบบเป็นจ านวนน้อย แต่จากความใกลชิ้ดระหว่างอาจารยแ์ละนักศึกษาท าให้ได้ข้อมูลว่า นักศึกษา                   
ส่วนใหญ่ไดง้านท าท่ีตรงตามความต้องการ ไดเ้งินเดือนท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีหลกัสูตร      
วางไว ้ ซ่ึงจากการสอบถามคนท่ีไม่ไดท้  างานตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน ส่วนใหญ่มาจากความรู้สึกไม่ชอบใน
สายงานท่ีท ามากกว่า เพราะในสายวิชาชีพ (เจา้หน้าท่ีความปลอดภยั) ทั้งในพ้ืนท่ีและต่างพ้ืนท่ียงัมีความ
ตอ้งการดา้นแรงงานเป็นจ านวนมาก ถึงแมว้่านักศึกษาจะมีการไดง้านท่ีสูง แต่หลกัสูตรก็ไม่ได้หยุดการ
พฒันาเพ่ือให้นักศึกษา สามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานส าหรับบริษทัใหญ่ๆชั้นน าของประเทศได ้โดยมี
หลายๆโครงการท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ตามท่ีได้กล่าวไวใ้น ANU 8 และ การ
สนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกประสบการวิชาชีพในบริษทัชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัขององค์กร 
และการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆได ้ 
 
11.3 รำยกำรหลกัฐำน 

1) แบบส ารวจการไดง้านท าของนกัศกึษาหลงัส าเร็จการศกึษา 
2) Facebook หลกัสูตร  
3) Line กลุ่ม  
4) รายการโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษา 
5) รายช่ือสถานประกอบการท่ีนกัศกึษาฝึกงาน 

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

 
จากผลการศึกษาในรายวิชาโครงงานนักศึกษา สามารถส่งผลงานของนักศึกษาเพื่อตีพิมพบ์ทความ

วิจยัระดบัชาติและ Proceeding ดงัต่อไปน้ี 
 
บทควำมวจิยัระดับชำต ิ                                                                                        
        1. ปัทมา เสนทอง และ ภคนิ ีปิยะพนัธ์. 2560. สารไนโตรซามีนท่ีพบในอาหารและการประกอบ

อาชีพ. วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. (ฉบบับณัฑิตศกึษา), 17 (1), 10-20. 
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Proceeding  
1. Piyawan Kamkhunnui and Pattama Senthong. Effects  of  storage  time  and  condition   

on  the  formalin  content  and quality  of  fish. The 13th International Workshop for East Asian Young  
Rheologists. Jeju, South Korea, 24-27 January 2518. 

2. ณฏัฐำกร ค ำเหลือ นริษำ ก ำเนิดดี และ นุจรีย ์แซ่จิว. อาการความผดิปกติของระบบ 
กลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่างในกลุ่มคนงานก่อสร้างมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ “สาธารณสุขวิจยั คร้ังท่ี 1”. หนา้ 11 

3. ดวงดำว ฆงัมะโน  หทัยรัตน์ นุ่นคง อมลณฐั สิริวุฒิโรจน์  และ นุจรีย ์แซ่จิว. ผลกระทบ 
จากการใชง้านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. การประชุม
วิชาการระดบัชาติ “สาธารณสุขวิจยั คร้ังท่ี 1”. หนา้ 12 

        4. นลินี ณสุย อรณลิน มรรคำเขต จินดา คงเจริญ และ ณัฐจิต อน้เมฆ. การตรวจวดัระดบัความ
เข้มเสียงและผลกระทบท่ีมีต่อคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกงัหันลมผลิตไฟฟ้า. การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
“สาธารณสุขวิจยั คร้ังท่ี 1”.  

       5. กนกวรรณ อุ่นสุด ฉัตรทริกำ ศรียัง รัษนีย์ยำพร คงประมัญ  ณัฐจิต อน้เมฆ และ จินดา                   
คงเจริญ. การศึกษาส่ิงปนเป้ือนท่ีมีผลต่อคุณภาพอากาศภายในรถไฟสายใต.้ การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
“สาธารณสุขวิจยั คร้ังท่ี 1”.  

      6. จิรกิตติ์ ดวงมุสิก ภคินี ปิยะพันธ์ กฤตภพ ไทรทองค ำ นลิน เย้ยโพธิ์  พิทญำ ถำวร ลิเลียน 
วิวฒัน์ และ ปัทมา เสนทอง. การศึกษาสารก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในสวนทุเรียน. การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
“สาธารณสุขวิจยั คร้ังท่ี 1”.  

 
รำยกำรหลกัฐำน  

1) บทความวจิยั 
  

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

 
หลกัสูตรยงัไม่มีระบบการประเมินการด าเนินงานของหลกัสูตรจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

ออกมาอย่างเป็นระบบ และมีรูปธรรมท่ีชดัเจน อาศยัการเก็บข้อมูลจากการด าเนินงานต่างๆในหลกัสูตร                 
มาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา  เช่น การประชุมในหลกัสูตร การประเมินการเรียนการสอนใน             
แต่ละรายวิชาของนกัศึกษา การพดูคุยกบัสถานประกอบการในระหว่างการนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน และสหกิจ
ศึกษา และการคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลกัสูตรในปีก่อน ซ่ึงไม่ไดม้ีการสรุปผลการประเมิน และ
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วางแผนการด าเนินงานปรับปรุงอยา่งเป็นรูปธรรม โดยสามารถสรุปผลประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ จากการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 3/2560 ไดผ้ลการประเมินเฉล่ีย เท่ากับ 4.2 
คะแนน ซ่ึงอยูใ่นระดบั ดี โดยมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือการพฒันานกัศึกษามายงัหลกัสูตรฯ ดงัต่อไปน้ี 

 
จุดเด่น - สามารถปฏิบติังานไดร้วดเร็วเสร็จก่อนเวลา  

- มีความอดทน กระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานไดร้วดเร็ว มีความรับผดิชอบ และมี
จิตอาสา  

- มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี ปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดดี้  
– มีความสามารถเทียบเท่ากบัสถาบนัอ่ืน 

จุดด้อย  
 

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

งานก่อสร้าง พรบ.อาชีวอนามยั มาตรฐานต่างๆ 
 - ขาดทกัษะในการคิดวิเคราะห์  
 - ยงัไม่สามารถใชเ้คร่ืองมือตรวจวดั การก าหนดจุดตรวจวดั การอ่านค่าและแปลผล 
 - ขาดความเขา้ใจขอ้มลูพ้ืนฐานของบริษทัท่ีมาฝึกงาน หนา้ท่ีของ จป.ว. ระบบการ

รายงาน  
- ขาดความคิดสร้างสรรค ์ 
- ยงัไม่สามารถตีความดา้นกฎหมายได ้และยงัไม่รู้เก่ียวกบักฎหมายใหม่ๆ 

 
11.5 รำยกำรหลกัฐำน  

1) รายงานสรุปผลการประเมินการฝึกปฏิบติังานจากอาจารยนิ์เทศ 
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ส่วนที่ 4 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันำ และแนวทำงกำรพฒันำ 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. เป็นสาขาวิชาท่ีตลาดแรงงานมีความตอ้งการสูง ท าให้มีผูเ้รียนสนใจท่ีจะเขา้เรียนเป็นจ านวนมาก 
ท าใหม้ีนกัศึกษาเขา้เรียนในหลกัสูตรฯเกินเป้าหมาย  

2. รายวิชาของหลกัสูตรเป็นไปตามของก าหนดของสภาวิชาชีพ ตามประกาศฯของกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ท าให้นักศึกษาท่ีจบไป สามารถเป็นเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัได้ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

3. เป็นสาขาวิชาท่ีสามารถท างานวิจัยได้หลากหลาย และสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการได ้

4.  มีเคร่ืองตรวจวดัพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ใหน้กัศึกษาไดใ้ชใ้นการเรียนและฝึกปฏิบติั  
5. อาจารยใ์นหลกัสูตรมีงานบริการวิชาการ ท่ีสามารถเอาความรู้มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนได้

อยา่งต่อเน่ือง 
 
จุดที่ควรพฒันำ ( 5 ประเด็น) 

1. ขาดอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ท่ีสามารถปฏิบติังานในหลกัสูตรไดจ้ริง และอาจารยใ์นระดบัปริญญา
เอก  เน่ืองจากนโยบายการรับบุคลากรของมหาลัย ท่ีไม่บรรจุวุฒิปริญญาโทเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยั และสนบัสนุนใหม้ีการศึกษาต่อในระดบัปริญญเอก 

2. ระดบัความรู้ของนกัศึกษาเขา้ใหม่อยูใ่นเกณฑ์ต ่า และนักศึกษาเขา้ใหม่ขาดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ี
แทจ้ริงของหลกัสูตร 

3. ดว้ยขอ้จ ากดัทางทรัพยากรจึงท าใหห้ลกัสูตรไม่สามารถเปิดรายวิชาชีพเลือกไดม้ากเท่าท่ีควรจะเป็น 
4. ทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การน าเสนอ และภาษาองักฤษ 
5. ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ และเคร่ืองมือพ้ืนฐาน ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านในการท า

โครงงานวิจยัของนกัศึกษา 
 
แนวทำงกำรพฒันำ 

1. ขาดอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เน่ืองจากนโยบายการรับบุคลากรของมหาลยั 
มหาวิทยาลยัตอ้งทบทวนเกณฑใ์นการรับบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัแต่ละสาขาวิชา  

2. ระดบัความรู้ของนกัศกึษาเขา้ใหม่อยูใ่นเกณฑต์ ่าและนกัศกึษาเขา้ใหม่ขาดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ี
แทจ้ริงของหลกัสูตร  
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มีโครงการปรับพ้ืนฐานใหน้กัศึกษา และการท า roadshow เพื่อรับนกัศึกษาท่ีมีความพร้อมในการ
เรียนมากข้ึน 

3. มีขอ้จ  ากดัทางทรัพยากรจึงท าใหห้ลกัสูตรไม่สามารถเปิดรายวิชาชีพเลือกไดม้ากเท่าท่ีควร 
มหาวิทยาลยัควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากรในการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 

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

จัดล  าดับก าร เรียน รู้ ในรายวิ ช าภาษ าอังกฤษ  (Listing-Speaking, Reading-Writing, 
Communication skill, Academic English, English for Working) และจัด Communication 
skill ในหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

6. ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ และเคร่ืองมือพ้ืนฐาน ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านในการท า
โครงงานวิจยัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากรในการเรียนการสอนให้
มากข้ึน 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพ้ืนฐำน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1.จ ำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
- ---ระดบัปริญญาตรี 1 
- ---ระดบั ป.บณัฑิต - 
- ---ระดบัปริญญาโท - 
- ---ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดบัปริญญาเอก - 
2.จ ำนวนหลกัสูตรที่จดักำรเรียนกำรสอนนอกสถำนทีต่ั้ง 

 - ---ระดบัปริญญาตรี - 
- ---ระดบั ป.บณัฑิต - 
- ---ระดบัปริญญาโท - 
- ---ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดบัปริญญาเอก - 
3.จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดบักำรศึกษำ 239 
- ---จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาตรี 239 
- ---จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑิต - 
- ---จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท - 
- ---จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- ---จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาเอก  - 
4.จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิำนจริงและลำศึกษำต่อ 5 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  - 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 2 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  3 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 5 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต  าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ - 



 

130 
 

CdsName CdsValues 
เทียบเท่า 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต  าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 2 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต  าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 3 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ - 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า - 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวฒิุปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า - 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
5.คุณวุฒิอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร   
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแยกตามวุฒิการศกึษา   
- - --ระดบัปริญญาตรี - 
- - --ระดบั ป.บณัฑิต - 
- - --ระดบัปริญญาโท 2 
- - --ระดบั ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- - --ระดบัปริญญาเอก 3 
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CdsName CdsValues 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีด  ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีไม่มีต  าแหน่งทางวิชาการ 5 
- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมตี  าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ - 
- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมตี  าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - 
- - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมตี  าแหน่งศาสตราจารย ์ - 
6.จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร   
- - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 7 
- - --บทความสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการ
ทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศารฉบบั
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 1 
- - --ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร - 
- - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มท่ี 2 - 
- - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ
ท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็น
ประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบั แต่
วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มท่ี 1 1 
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CdsName CdsValues 
- - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  2 
- - --ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร - 
- - --ผลงานวิชาการรับใชส้งัคมท่ีไดรั้บการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง
วิชาการแลว้ - 
- - --ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติว่าจา้งใหด้  าเนินการ - 
- - --ผลงานคน้พบพนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน - 
- - --ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแลว้ - 
- - --ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีผา่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ online - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 
- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการอา้งอิงใน
ฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร - 
7.กำรมงีำนท ำของบัณฑติ 

 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 103 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลงั
ส าเร็จการศึกษา 34 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผูท่ี้
ประกอบอาชีพอิสระ) 31 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 3 
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จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา - 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมกิีจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยูแ่ลว้ - 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศกึษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา - 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร - 
เงินเดือนหรือรายไดต่้อเดือน ของผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 15,000 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 4.2 
8.ผลงำนทำงวชิำกำรของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท   
จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บ
การตีพิมพห์รือเผยแพร่ - 
- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  - 
- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ - 
- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มลู
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมติัและจทั าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ - 
- ---ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร - 
- ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มท่ี 2 - 
- ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีไม่อยูใ่น
ฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอ
สภาสถาบนัอนุมติัและจทั าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall's list) หรือตีพิมพใ์น - 



 

134 
 

CdsName CdsValues 
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มท่ี 1 

- ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีปรากฏอยูใ่น
ฐานขอ้มลูระดบันานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ online - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) - 
9.ผลงำนทำงวชิำกำรของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก   
จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บ
การตีพิมพห์รือเผยแพร่ - 
- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ  - 
- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มลู
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ - 
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- ---ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร - 
- ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มท่ี 2 - 
- ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีไม่อยูใ่น
ฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอ
สภาสถาบนัอนุมติัและจทั าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall's list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มท่ี 1 - 
- ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีปรากฏอยูใ่น
ฐานขอ้มลูระดบันานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ online - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) - 

 
 


