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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ด าเนินงาน และตั้งเปูาหมายเกี่ยวกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยยึดเอาปรัชญา และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
เปูาหมายในการด าเนินงาน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่ กรมสวัสดิการแล ะคุ้มครอง
แรงงาน และเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ .) โดยมีระบบในการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี และมีการปรับปรุงเนื้อหาย่อยของรายวิชาในทุกปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ได้ อาศัยข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ และมีการสื่อสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในทุกด้านไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอ  

ในด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้มีการจัด
รายวิชาทั่วไป และวิชาชีพ เฉพาะ ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพฯ และมหาวิทยาลัยฯก าหนด โดยทุก
รายวิชาในหลักสูตรจะมีความรับผิดชอบหลักในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุถึงผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่ได้ตั้งไว้  โดยในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม แนวทางของ
มหาวิทยาลัย คือเน้นให้มีการเรียนการสอนแบบ active learning และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่
สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ในหลายๆวิชาในหลักสูตร  ซึ่งรูปแบบการการประเมินการ
เรียนก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียดของรายวิชาในการวัดผลการเรียนให้เกิดความ 
ถูกต้อง และแม่นย า เพ่ือประเมินผลการเรียนแกผู้เรียนทุกคนอย่างยุติธรรม  โดยมีระเบียบและแนว
ทางการด าเนินการวัดผลประเมินผล ตั้งแต่กระบวนการรับ ระหว่างเรียน และการจบการศึกษา  

ในด้านบุคคลกรและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา ทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์
ในคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภา พ และเป็นไปตามที่ สภาพวิชาชีพก าหนดส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร รวมไปถึงการก าหนดภาระงานที่เหมาะสม และความก้าวหน้าทางวิชาการให้บุคลากร ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆส าหรับการเรียน ที่เพียงพอและ
ทันสมัย ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป 
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการบุคลากรในสายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รองรับการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการท างานของประเทศ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและเป็นมาตรฐานของระดับแรงงานไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต โดยการ
เป็นหลักสูตรของศาสตร์เชิงบูรณาการที่เน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมควบคู่การงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้บัณฑิตเป็นผู้ที่ มองเห็นภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม สามารถแก้ปัญหาด้าน   
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างองค์รวม นอกจากนี้ยังเน้นให้
บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อให้งานอาชีวอนามัยและคว ามปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยหลักสูตรฯ ได้รับการอนุมัติจากสภามหา วิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 332 (5/2554)  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2554 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 2548 นอกจากนีห้ลักสูตรฯ ไดท้ าการปรับปรุงหลักสูตรทุกระยะเวลา 5 ปี เมื่อ พ.ศ. 
2559 เพื่อให้ได้รับการรับรองและทันต่อการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ค วามเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2561 
ปัจจุบันหลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 
 

2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
 1) มีความรู้ความเข้าใจ คาดการณ์ สืบค้น ประเมินและควบคุมปูองกั นอันตรายจากการ
ท างานของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดความเจ็บปุวย หรือเป็นโรค
จากการท างาน มีความปลอดภัยขั้นต่ าตามกฎหมายหรือมาตรฐานทางวิชาการ 

2) มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเลือก
และประยุกต์ใช้เทคนิคทางระบบ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อม ในการท างาน สามารถใช้ข้อมูลสถิติ ระบาดวิทยามาประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ 
แนวโน้ม ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม 
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3) เป็นผู้น าทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ด้านสาธารณสุข มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 

4) มีความรู้และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สามารถใช้
เทคนิคที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาสากลและ
ภาษาอังกฤษ 

5) มีความรู้ความส ามารถด้านกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานกฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข 

 
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  ด าเนินงานโดยมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งอยู่ ภายใต้การบริหารจัดการของสา ขาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี  โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ควบคุมดูแล
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมก าร
วิชาการวิทยาเขตในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรตามความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาพที่ 1.1) 

 
4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 

นโยบายการประกันคุ ณภาพของคณะฯ มุ่งเน้นให้หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สภา
วิชาชีพและส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellent: EdPEX) ในระดับคณะ และในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN University Network-Quality Assurance: 
AUN) เป็นระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใ ห้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีคณบดีเป็นประธาน ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพ 
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และตัวแทนจากหลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะเป็น QMR เพื่อประสานงานและรวบรวมข้อมูลส าหรับ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร 
 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 แผนผังโครงสร้างองค์กรในการบริหารหลักสูตร 
 

5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
   5.1 โครงสร้างหลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                  144 หน่วยกิต  

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                     30  หน่วยกิต  
1)  กลุ่มวิชาภาษา                        12  หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพลศึกษา               12  หน่วยกิต 
3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์                       6  หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

รองอธิการบดี  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

ท 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม 

 

 

คณะกรรมการวิชาการ วข. สุราษฎร์ธานี

ธานี 

กองวิชาการ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                  108 หน่วยกิต  
1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                  30  หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข                                                  27  หน่วยกิต 
3)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา                                 44  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโครงงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                   6 หน่วยกิต 

  
    5.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

  ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 5 คน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ดังนี ้

1) ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
2) ดร.นุจรีย์ แซจิ่ว (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
3) อ. กัญธิมา หล่าดอนดู ่(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
4) อ. ลิเลียน วิวัฒน ์
5) ดร.ปฏิมา  เพิ่มพูนพัฒนา 

 
 6. บุคลากรสนับสนุน 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บริหารแบบรวมศูนย์บริการ จึงไม่มีกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัด
สาขาวิชา  ในระดับคณะมีบุคลากรสนับสนุน จ านวน 5 ท่าน  ทางคณะได้จัดสรรภาระงานให้กับ
บุคลากรฝุายสนับสนุน ดังนี้ 

1. นางสาวมารินี บ้านนา รับผิดชอบด้านการประชุมสาขาวิชา 
2. นางสาวอมรทิพย์ นิลสม รับผิดชอบด้านวิชาการของสาขาวิชา 
3. นางสาว ธิดารัตน์ คงสังข ์รับผิดชอบด้านงานวิจัย 
4. นางสาวพันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์ รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพ 
5. นางสนธยา สนธิสุวรรณ รับผิดชอบด้านงานบุคคล 

 
7. นักศึกษา 

ข้อมูลจากงานทะเบียน มีจ านวนนักศึกษาที่มีสถานะก าลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่รหัส 2557-2561
ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
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ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

   ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3   ชั้นปีที่ 4 สูงกว่าชั้นปีที่ 4 รวม 
2561 60 63 61 61 2 247 
 
จากตารางข้างต้นมีนักศึกษาเข้าใหม่จ านวน 60 ราย ซึ่งเป็นไปตามเปูาการรับนักศึกษา ซึ่ง

ประกาศรับไว้ 60 ราย อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบการรับนักศึกษาจากปีการศึกษา 2557 ถึง 2561 พบว่า
มีจ านวนนักศึกษาที่เป็นไปตามเปูาหมายอย่างต่ อเนื่อง  ส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าขึ้น ได้แก่ โครงการ Road Show 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเกิดจากความต้องการเจ้า หน้าที่ความปลอดภัยในการท างานของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันยังมีความคลาดแคลนอยู่ จึงท าให้นักศึกษาให้ความสนใจเข้ามาศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

8. ผู้ส าเร็จการศึกษา 

รหัส จ านวน 
(คน) 
รับเข้า 

จ านวน 
(คน) 

ตกออก 

จ านวน 
(คน) 
ก าลัง
ศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวน 
(คน) 
ส าเร็จ

การศึกษา 
4 ปี 

จ านวน (คน) 
ส าเร็จ

การศึกษา 
มากกว่า 4 ปี 

รวม 

55 28 7 0 2559 19 2 21 

56 45 8 0 2560 31 6 37 

57 69 17 0 2561 50 2 52 

58 68 6 5 2562 57 - 57 

59 65 8 57 2563 - - - 

60 70 4 66 2564 - - - 

61 60 2 58 2563 - - - 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ ์
- ตามเกณฑ ์() 
- ไม่ได้ตามเกณฑ ์() 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1,2 และ 11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางที่ 2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2) 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ                                     
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน หมายเหต ุ

ตรง สัมพันธ์ 

1. อาจารย์ ดร. นุจรีย์ แซจิ่ว*     
    3-8401-00535-37-0 
 

1. อาจารย์ ดร. นุจรีย์ แซจิ่ว*     
    3-8401-00535-37-0 

ปร.ด./ สาธารณสุขศาสตร ์/ 2552 
วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย / 2542 
วท.บ. / อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/ 2539 

   

2. อาจารย์ ดร. ปัทมา เสนทอง*     
3-8099-00006-05-1 

2. ผศ.ดร. ปัทมา เสนทอง*              
3-8099-00006-05-1 

Ph.D/ Occupational and 
Environmental Health/ 2556 
วท.ม. / เทคโนโลยีชีวภาพ/ 2547  
วท.บ. / อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/ 2543  

   

3. อาจารย์ ณัฐจิต อ้นเมฆ* 
  1-8016-00015-88-4 

3. อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู*่ 
    1-3104-00036-04-1 
 

วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย / 2556 
วท.บ. / อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/ 2550 

  อาจารยณ์ัฐจิตลาออก  
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ต าแหน่งทางวิชาการ                                     
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน หมายเหต ุ

ตรง สัมพันธ์ 

4. อาจารย์ ดร. ปฏิมา เพิ่มพูน
พัฒนา 

  3-8603-00138-95-1 

4.  อาจารย์ ดร. ปฏิมา เพิ่มพูน
พัฒนา 
  3-8603-00138-95-1 

Ph.D/ Molecular 
Microbiology/ 2556 
วท.ม. / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม/ 
2546  
วท.บ. / เทคโนโลยีชีวภาพ / 2543 

   

5. อาจารย์ ลิเลียน วิวฒัน์ 
    3-1005-01344-35-1 

5. อาจารย์ ลิเลียน วิวัฒน์ 
    3-1005-01344-35-1 

ศศ.ม. / สังคมศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนา / 2544 
สศ.บ. / อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/ 2538 
วท.บ. / พยาบาล/ 2522 

   

 
หมายเหตุ : * หลังรายช่ืออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป .เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับป ริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่า รศ . ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... 
 

  ตารางที่ 2.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง Ph.D/ Occupational and 
Environmental Health/ 2556 
วท.ม. / เทคโนโลยีชีวภาพ/ 2547 
วท.บ. / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ 
2543 

 
 

 

อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน ์

 

ศศ.ม. / สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา / 
2544 
สศ.บ. / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ 
2538 
วท.บ. / พยาบาล/ 2522 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

อาจารย์ ดร. นุจรีย์ แซจิ่ว  ปร.ด./ สาธารณสุขศาสตร ์/ 2552 
วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย / 2542 
วท.บ. / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ 
2539 

 
 

 

อาจารย์จิตรลดา                   
กิตติจารุวัฒนา 

วท.ม. / อาหารและโภชนาการเพื่อการ
พัฒนา / 2555 
วท.บ. / สาธารณสุขศาสตร ์/ 2549 

  

อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู ่
 
 

วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย / 2556 
วท.บ. / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ 
2550 

  

อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย / 2556 
ส.บ. / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ 
2551 
วท.บ. / อนามัยสิ่งแวดล้อม/ 2549 

  

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ 2555 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ 2559 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 

 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
รายงานผลการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ได้จัดการน าเสนอให้

เป็นไปตามรูปแบบการรายง านผล AUN QA โดยเริ่มจาก AUN 1 – 9 โดยมีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน และผลการประเมินตนเอง โดยได้ระบุรายการเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นแก่คณะกรรมการ   ผู้ประเมิน และ เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรใน
แต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุ งพัฒนาต่อไปได้ จึงมีการใช้เกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร 7 ระดับ 
ดังต่อไปนี ้
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดง
ถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก

หรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว
ปฏิบัติช้ันน า 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 

reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected 
learning outcomes which should be aligned to the programme expected 
learning outcomes. 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ ์ 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] 

       

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

Overall opinion        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 1  

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

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัย หลัก สูตรปรับปรุง พ .ศ. 

2559 (มคอ .2) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าห นดของ สกอ . รอบ 5 ปี  โดยมี
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้ ท าการ รวบรวมข้อมูลจาก ผู้ประกอบการ   
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ (มคอ. 2)  ร่วมกับร่างมาตรฐานคุณวุฒิ  (มคอ. 1) สาขาวิชาสาธารณสุข -
ศาสตร์  และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน  ได้มีการด าเนินการในการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่ง
ผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) ให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะ ดังนี ้

 
วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 
ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

 
พันธกิจ (Mission) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

1. เป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และ
ประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล  

file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-1_TQF2_IT60.doc
file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-2_TQF1.pdf
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2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุปัญญา จิตสาธารณะ
และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ  
 
วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของภาคใต้ ด้าน
การผลิตบัณฑิตและเป็นที่พึ่งทางวิชาการโดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

เป็นคณะชั้นน าของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
พันธกิจ (Mission) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล   
มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
    2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 
     3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  
    4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

การปรับปรุงหลักสูตร มีการด าเนินการเป็นขั้นตอนตามรายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขั้นตอนโดยสรุปตามภาพ  3.1 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง มีดังต่อไปนี้  

1) ส่วนหลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของ 
สกอ.ที่ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องการการ
พัฒนาเศรษฐิจและสังคมในปัจจุบัน 

2) ส่วนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลายภาคส่วนทั้งความต้องการในการ
เรียนของผู้เรียน ความขาดแคลนของสาย งานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพในพื้นที่ รวมทั้ง
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรได้  คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ ได้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ บัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน  
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3) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรับรอง
หลักสูตร และผลิตบัณฑิตที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพก าหนด  

จากองค์ประกอบดั งที่กล่าวมา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในทิศทางที่สอดคล้อง กับร่างมาตรฐานคุณวุฒิ 
(มคอ. 1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ดังระบุไว้ตามเล่ม มคอ .2 (ภาคผนวก ง และ จ ) โดยมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในตาราง 3.1   

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. มีความรู้ความเข้าใจ คาดการณ์ สืบค้น ประเมินและควบคุมปูองกันอันตรายจากการท างานของผู้

ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดความเจ็บปุวย หรือเป็นโรคจากการท างาน 

มีความปลอดภัยขั้นต่ าตามกฎหมายหรือมาตรฐานทางวิชาการ 

2. มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปั ญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเลือกและ

ประยุกต์ ใช้ เทคนิคทางระบบการจัดการที่เก่ียวข้ องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้ อมในการท างาน สามารถใช้ ข้อมูลสถิติ ระบาดวิทยามาประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ 

แนวโนม้ ที่มีผลต่อสุขภาพอยา่งเหมาะสม 

3. เป็นผู้น าทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสาธารณสุข มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและผู้อื่น  มีความสามารถในการท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อยา่งมีประสิทธิผล 

4. มีความรูแ้ละมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์สามารถใช้เทคนิคที่

เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลกลุม่ตา่งๆ และสามารถสื่อสารดว้ยภาษาสากลและภาษาอังกฤษ 

5. มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงจร รยาบรรณ
วิชาชีพดา้นอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข 
 
 

file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-2_TQF1.pdf
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ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรตามก าหนดเวลาของ สกอ. 

          
 
 



 

18 
 

         ตารางที่ 3.1 ความสอดคล้องผลการเรียนรู้ของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
อุตสาหกรรม 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Vision Mission 
1 

Mission  
2 

Vision Mission 
1 

Mission 
2 

Mission 
3 

Mission 
4 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม         
1) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

และผู้อื่น เคารพในกฎ ระเบียบ สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

        

2) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม 
จริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

3) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  

        

4) สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ         

2. ด้านความรู้         

1) เข้าใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตและ         
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Vision Mission 
1 

Mission  
2 

Vision Mission 
1 

Mission 
2 

Mission 
3 

Mission 
4 

ศาสตร์ประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
ภาษาและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2) มีความรอบรู้โดยการติดตามความก้าวหน้าและผสมผสานเน้ือหา
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กฎหมายและมาตรฐานด้ าน            
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพได ้

        

3) แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างต่อเนื่อง          

4 ) มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์   
สาธารณสุขศาสตร์และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ  

        

3. ด้านทักษะทางปัญญา         

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถ    
บูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้ในงานวิทยาศาสตร์      
สาธารณสุขศาสตร์และงานอา ชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เกิด
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Vision Mission 
1 

Mission  
2 

Vision Mission 
1 

Mission 
2 

Mission 
3 

Mission 
4 

ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
2) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย          

3) สามารถศึกษา คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
พัฒนางานวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

        

4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความ
เข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

        

5) สามารถค้นคว้าและศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ทางวิชาการด้าน         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ด้านสาธารณสุขศาสตร์และงาน
ด้านสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ 

        

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

        

1) มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น มี
ความสามารถในการสื่อสาร ท างานกับผู้อื่น ได้ทั้งในฐานะผู้น าและผู้
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Vision Mission 
1 

Mission  
2 

Vision Mission 
1 

Mission 
2 

Mission 
3 

Mission 
4 

ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

        

3) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

        

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป         

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

1) เข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา  

        

2) สามารถใช้ ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟังพูด อ่านและเขียน 

        

3) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง เก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ และสื่อสาร 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Vision Mission 
1 

Mission  
2 

Vision Mission 
1 

Mission 
2 

Mission 
3 

Mission 
4 

4) สามารถอ่านบทความและใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน         

6. ด้านทักษะในการฝึกปฏิบัติ         

1) สามารถให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
การปูองกันโรค การควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟ้ืนฟู
สุขภาพ 

        

2) สามารถตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปุวยเพื่อการส่งต่อ 

        

3) สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัย การวางแผนงาน
โครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน  การติดตามและการ
ประเมินผล 

        

4) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการตรวจประเมิน ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและอันตราย
จากสิ่งแวดล้อมในการท างานในสถานประกอบการได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Vision Mission 
1 

Mission  
2 

Vision Mission 
1 

Mission 
2 

Mission 
3 

Mission 
4 

5) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้เหตุผลทางการ
ตรวจ การวิเคราะห์ ประกอบกับหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
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นอกจากนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการจัดประชุ มหลักสูตรเพื่อจัดท าการปรับปรุ ง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (Programme Learning Outcome; PLO) ให้ทันสมัย โดยเพิ่มจุดเน้น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และมีความเป็นสากล ปัจจุบันหลักสูตรได้มีการปรับปรุง  
PLO และปรัชญาของหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว และจะน าไปใช้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้รับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

1.1 รายการหลกัฐาน 

1) หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา                              
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (มคอ. 2)  

2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ และการประเมินผล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (มคอ. 2) 

3) ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจฯ  
http://www.surat.psu.ac.th/demo/vision.php 
http://scit.surat.psu.ac.th/about-us/vision.html

http://www.surat.psu.ac.th/demo/vision.php
http://scit.surat.psu.ac.th/about-us/vision.html
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 

การก าหนดรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ 3 ส่วน คือ ข้อก าหนดในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ร่าง
มาตรฐานคุณวุฒิ  (มคอ . 1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และเกณฑ์ ในการพิจารณาวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย ของกรมสวั สดิการและคุ้มครองแรงงาน  ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
ก าหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน จะถูกกระจายเป็นความรับผิดชอบหลัก และรอง ไปยังรายวิชาต่างๆ ทั้งที่เป็น
รายวิชาเฉพาะ และรายวิชาทั่วไป  ซึ่งได้แสดงในเห็นใน แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามเล่ม มคอ.2  

ในการจัดท าหลักสูตร คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ได้ก าหนดทักษะทั่วไป (Generic 
Skill) บรรจุลงในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะวิเคร าะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะและถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สามารถท างานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ สามารถวางแผน
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถป ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นศึกษาด้วย
ตนเอง เพื่อการสื่อสารและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย  กลุ่ม
วิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ/หรือมนุษย์ศาสตร์  และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ส่วนทักษะเฉพาะด้าน (Specific Skill) ได้ถูกก าหนดลงในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ซึ่งมุ่งเน้น ความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตและศาสตร์ประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์ สาธ ารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพได้  ได้แก่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน สามารถแสดงการจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังตารางที่ 3.2  
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-2_TQF1.pdf
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ตารางที่ 3.2 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจ าแนกตามทักษะทั่วไป (Generic) และทักษะเฉพาะ
ทาง (Subject specific) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Generic Skills Specific Skills 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของ

ตนเองและผู้อื่น เคารพในกฎ ระเบียบ สิทธิและศกัดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ 

  

2) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบ
คุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทยและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ 
และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม มีส่วนร่ วมในกิจกรรม 
และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  

  

4) สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   
2. ด้านความรู้   

1) เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตและศาสตร์ประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ภาษาและอาชีว อนามัย
และความปลอดภัย 

  

2) มีความรอบรู้โดยการติดตามความก้าวหน้าและ
ผสมผสานเนื้อหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กฎหมาย
และมาตรฐานด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได ้

  

3) แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่าง
ต่อเนื่อง  

  

4) มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์   
สาธารณสุขศาสตร์และด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Generic Skills Specific Skills 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ  
สามารถ    บูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้ในงาน
วิทยาศาสตร์      สาธารณสุขศาสตร์และงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่วนรวม 

  

2) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

  

3) สามารถศึกษา คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

  

4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
ท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

  

5) สามารถค้นคว้าและศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ทางวิชาการ
ด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย  ด้านสาธารณสุข
ศาสตร์และงานด้านสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ 

  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  

1) มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความ
คิดเห็น มีความสามารถในการสื่ อสาร ท างานกับผู้อื่นได้ทั้ง
ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

3) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

  

4) มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Generic Skills Specific Skills 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1) เข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และ
เลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา  

  

2) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟังพูด อ่านและ
เขียน 

  

3) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อการสืบค้น 
ศึกษาด้วยตนเอง เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
น าเสนอ และสื่อสาร 

  

4) สามารถอ่านบทความและใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน   
6. ด้านทักษะในการฝึกปฏิบัติ   

1) สามารถให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรค การควบคุมโรค การบ าบัดโรค
เบื้องต้น และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 

  

2) สามารถตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้
ความช่วยเหลือผู้ปุวยเพ่ือการส่งต่อ 

  

3) สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัย การวางแผน
งานโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน  การติดตามและ
การประเมินผล 

  

4) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการตรวจประเมิน ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ
และอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการท างานในสถาน
ประกอบการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย    

  

5) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการใช้เหตุผลทางการตรวจ การวิเคราะห์ ประกอบกับ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Generic Skills Specific Skills 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน 
 

1.2 รายการหลักฐาน 

1) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สามารถสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. มีเกณฑ์คุณสมบัติของบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่  สกอ. และตามเกณฑ์ในการ
พิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย เพื่อให้ได้การรับรอง ในการท างานเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  

2. มีการวิพากษ์หลักสูตร จากผู้ใช้บัณฑิต  
3. มีผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร จากสถานประกอบการที่เป็นแหล่ง

ฝึกงาน และสหกิจศึกษา  
หลังจากนั้นทางหลักสูตรได้มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือจัดท าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตาม

แนวทางการเรียนรู้แบบ OBE 

1.3 รายการหลักฐาน  

1) เกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน  

2) ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากตวัแทนผู้ใช้บัณฑิต 
3) การประเมินผลจากแหล่งฝึกงาน และสหกิจศึกษา
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ ์ 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 

 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้มีการน าผ ลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และ

ข้อก าหนดที่เป็ นไปตาม มาตรฐาน  ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความ
ปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง  ก าหนดลงไปในแต่ละรายวิชา ตาม mapping ที่ได้แสดงไว้ใน  
มคอ. 2 เพื่อให้มีความค รอบคลุม และกระจายลงไป ตามโครงสร้างรายวิชาของหลักสูต ร  มีการ
ปรับปรุงเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามรอบเวลาทุก 5 ปี  มีการ
ทบทวนย่อย ส าหรับแต่ละรายวิชาตามข้อเสนอแนะจาก มคอ .5 และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  
และมีวิชา Special Topic ที่สามารถเปิดรายวิชาได้ในทุกภาคการศึกษ า เพื่อให้นักศึกษาได้เลือก
เรียนความรู้ที่มีความทันสมัย ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ิมเติม ระหว่างรอบการปรับปรุง
หลักสูตร  

2.1 รายการหลักฐาน 
1) การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (มคอ.2) 
2) รายงานการประชุมการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตร 
3) การเปิดรายวิชา Special Topic 
 

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

 
การจัดท ารายละเอียดการเรียนการสอน ใน มคอ. 3 ให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 5 ด้าน ตาม Cirriculum Mapping ที่ก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาไว้ และมี
การวางแผนและด าเนินการปรับปรุงการเรียนการ สอนในรายวิชา เป็นประจ าทุกปี ตามที่แสดงใน 
มคอ.5 โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง ร่วมกับการพิจารณาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

 
2.2 รายการหลักฐาน 

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

 
ผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสียของหลักสูตรได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้สอน และสถานประกอบ

กิจการ หรือผู้ใช้ บัณฑิต ซึ่งหลักสูตรมีการสื่อสาร เกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา แก่
ผู้ปกครอง และนักเรียนโดยการออกให้ข้อมูลตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ในโครงการ roadshow และ
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะที่สามารถเข้าไปดูได้  เมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรแล้ว จะมีการ
ปฐมนิเทศจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มือนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอีกครั้ง ส่ว นของ
อาจารย์ผู้สอนจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรจากการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ การให้ค าแนะน าจาก
ประธานหลักสูตร และการได้รับส าเนาเล่ม มคอ . 2 เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สถานประกอบกิจการ หรือ ผู้ใช้บัณฑิต และ ศิษย์เก่า สามารถรับทราบ
ข้อมูลของหลักสูตรได้ทางทางเว็บไซต์ของคณะ และผ่านการสื่อสารจากอาจารย์นิเทศ สหกิจและ
ฝึกงาน 

2.3 รายการหลักฐาน 
1) โครงการ Roadshow 
2) โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และคู่มือนักศึกษา 
3) http://tqf-surat.psu.ac.th  
4) http://www.scit.surat.psu.ac.th 
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Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods (วิธีการจัดการเรียนรู้) and 
student assessment are constructively aligned to achieve the expected 
learning outcomes. 
Learning management  

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ ์ 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] 

       

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

Overall opinion        

 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes 
 

การจัดท า โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของคณาจารย์ใน
หลักสูตร และมีการประชุมร่วมกันก าหนดรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับ ELOs โดยก าหนดออกมา
เป็นกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านและมีการระบุไว้ใน Curriculum mapping ของรายวิชาต่างๆ 
ตาม มคอ.3 ซึ่งการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร  เป็นไปตาม
ประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและร่าง มคอ.1 สาธารณสุขศาสตร์  
         
3.1 รายการหลักฐาน 

1) มคอ. 2  
 

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

 
  การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรนั้น มีการค านึงถึงความรู้ที่ จ าเป็นต่อนักศึกษาทั้งใน

ส่วนของรายวิชาที่เป็นหมวดการศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะ ซึ่งได้มีการก าหนดบทบาทในแต่ละ
รายวิชาในการด าเนินการให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุไว้ ใน 
Cirriculum mapping ตามเล่ม มคอ . 2 ทั้งนี้การออกแบบรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา            
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการแบ่งกลุ่มวิชาตามเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม ตามเกณฑ์การ
พิจารณาหลักสูตรของกระทรวงแรงงาน  ซึ่งจะต้องมีการกระจายรายวิชาในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุล   
เพื่อให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ได้แก่   

วิชาด้านความปลอดภัย การบริการและการยศาสตร์  
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วิชาด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  
วิชาด้านวิศวกรรมและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
วิชาด้านอื่น ๆ  
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทัศนศึกษายังสถานประกอบการในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้

นักศึกษาได้สัมผัสกับการท างานจริง ๆ ในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรง เป็น
ต้น  รายวิชาฝึกงาน  สัมมนา  โครงงานนักศึกษา 1  โครงงานนักศึกษา 2   สหกิจศึกษา 1 และ 921- 
สหกิจศึกษา 2  เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพ่ือฝึกฝนให้นักศึ กษาบรรลุซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 5 ด้านที่ได้กล่าวมาแล้ว  

 
3.2 รายการหลักฐาน 

1) มคอ. 3  
 

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

 
กระบวนการการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรค านึงถึงมาตรฐาน 5 ด้าน และล าดับการเรียนรู้ 

โดยมี การก าหนดแผนการเรียนที่สอดคล้องกับล าดับการเรียนรู้ทางวิชาการ (ความยากง่าย                
ความซ้ าซ้อน  มีการจัดการความเกี่ยวข้องกันของรายวิชา ในการออกแบบหลักสูตร )โดยจัดรายวิชา
พื้นฐานไว้ในชั้นปีแรก ส่วนวิชาชีพและวิชาชีพเลือก จัดไว้ในปี 2 ขึ้นไป พร้อมระบุรายวิชาบังคับเรียน
ก่อน ใน มคอ. 2 และมีการก าหนดแผนการเรียนและรายวิชาเรียนก่อนหน้า เรียนควบคู่ เรียนร่วม ใน 
มคอ. 2 

หลักสูตรมีวิธีการในการปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีกระบวนการต่างๆ 
เช่น การยื่นขอปรับปรุงปรับปรุงรายวิชา ย้ายภาคการศึกษา  เปิดปิดรายวิชา  ผ่านการพิจารณาลง
ความเห็นโดยกรรมการประจ าคณะ กรณีเปิด Special topic หรือ ปรับเพ่ิมลดเนื้อหารายวิชา  ส่ง
พิจารณาไปยังงานวิชาการของวิทยาเขต และอาจารย์แต่ละท่านสามารถปรับเนื้อหาให้ทันสมัยได้ด้วย
ตนเอง ในกระบวนการท า มคอ. 3 online ต้องมีการเขียนและปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทุกปี รวมทั้งมีการ
วางแผนส าหรับปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปใน มอค .5  มีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
เรียนรู้  (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning) การ
ระดมสมองในการคิดแก้ไขปัญหา (Brain storming) และนอกจากนี้หลักสูตรได้มีกา รรับข้อมูลจาก
ภายนอก เพ่ือมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชา จัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
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จากการรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานที่ฝึกงาน ดูงาน และสหกิจศึกษา  และวางแผนแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา 
 
3.3 รายการหลักฐาน 

1) รายงานการประชุมหลักสูตร 
2) มติที่ประชุมกรรมการคณะ 
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Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is 
well articulated and communicated 
to all stakeholders [1] 

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 4 
 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 
stakeholders 
      
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการก าหนดปรัชญาการจัดการศึกษา ตามแนวทาง                         

พิพัฒนาการนิยม คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านเพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ

ปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มุ่ งเน้นถึงการเรียนรู้ ตลอดชีวิต หลักสูตรจึงน าปรัชญาการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางการก าหนดปรัชญา หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่

สอดคล้องกัน  โดยปรัชญาของหลักสูตร คือ ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาย

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเป็นศาสตร์เชิงบูรณาการที่เ น้น การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มี

ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมควบคู่ความรู้ ความสามารถทางด้านอาชี

วอนามัยและความปลอดภัยเพื่อปกปูองดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีควา มรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณของ
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วิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

มาตรฐานสากล 

โดยผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รั บทราบถึงปรัชญา ของหลักสูตรจากการ
ด าเนินการดังนี้    

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด าเนินการโดยวิทยาเขต กรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และส่งตัวแทนไปประชาสัมพันธ์ด้วยบางส่วน   

2. คณะได้จัดท าวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยให้สาขาวิชาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรไปยังคณะ 

3. น าเสนอหลักสูตรใน website ของคณะและวิทยาเขต  
4. ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และงานที่สามารถท าได้ ตอนสัมภาษณ์ เพื่อรับเข้า

ศึกษา 
5. ชี้แจง ตอนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
6. ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรในเครือข่ายหน่วยงานที่มีการ

ท าความร่วมมือกับหลักสูตร เช่น ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภาคใต้ แล ะการเข้าเยี่ยมสถาน
ประกอบการในโอกาสต่างๆ เช่น นิเทศสหกิจศึกษา และฝึกงาน 

7.  การปลูกฝังระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

4.1 รายการหลักฐาน 

1) ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2) แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
3) มคอ.2   
4) ตารางการท า road show 
5) Website ของคณะ  http://www.scit.surat.psu.ac.th  
6) วีดีโอแนะน าหลักสูตร   
7) ก าหนดการปฐมนิเทศ 

 

 

 

http://www.scit.surat.psu.ac.th/
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4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรฯ ได้ร่วม กันพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์ของก ารจัด        

การเรียนการสอนที่ชัดเจนของหลักสูตร  ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality 
learning) ของผู้เรียน โดยกลยุทธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสู ตรฯ กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning)  
และการจัดการเรียนกา รสอนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service 
learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ  หลักสูตรมีขั้นตอนด าเนินการ ในการก าหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนในช้ันเรียน ดังนี้  

1. สาขาวิชาประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบาย ข้อก าหนดของคณะแล ะวิทยาเขต ซึ่ง มีการเน้น
ให้จัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning 50% ทุกรายวิชาและ มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ  
โดยคณะก าหนดให้แต่ละสาขามีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 100 % อย่างน้อย 1 รายวิชา  

2.  อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนโดยเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ และสอดคล้องกับนโยบายของคณะและ             
วิทยาเขต  

3.  ประเมินการเรียนการสอนโดยผู้เรียน และ อาจารย์ผู้สอนเสนอแนวทางปรับปรุงใน  
มคอ. 5   

ตัวอย่างของกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้เกิด การเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
(Quality learning) และนักศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นไปตาม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของ
หลักสูตรฯ ได้แก ่

- การบรรยายเนื้อหาวิชาในห้องเรียน มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้ใน

ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอน และช่วยน าทางไปสู่การศึกษาด้วยตนเองต่อไป ซึ่ ง

ตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งโดยรวมการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย

สามารถน ามาใช้ได้ไม่เกิน 50% ของเนื้อหารายวิชา  

 - การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ มุ่งหวงัให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการ

ปฏิบัติจริง การท างานเป็นทีม ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจและความรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนอง
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ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ จากนโยบายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรม

หรือการปฏิบัติที่หลากหลาย หลักสูตรจึงน าหลักการดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  

- ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในช้ันเรียน และมี
การ       บูรณาการความรู ้

- มีการอภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา
ประยุกต์แก้ปัญหาของบทเรียน 

- มีการมอบหมายงานเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการท าความเข้าใจและการ
แก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการท างานร่วมกับผู้อื่น มีการอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
กลุ่มในชั้นเรียน การรายงานงานเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย หรือปัญหาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่มและการสื่อสารกับคนอื่น ๆ 

-  ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อบูรณาการเนื้อหา เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

-   ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู ้ 
 

4.2 รายการหลักฐาน 

1) ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2) ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning  
3) ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
4) Curriculum mapping   
5) มคอ. 2  มคอ.3  และ มคอ.5   
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
 

หลักสูตรได้หลักสูตรร่วมกันวางแผนในการ จัดการเรียนการสอน ที่สร้างบรรยากาศการ
เรียนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือกันและฝึกความเป็นผู้ใฝุรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong learners) โดยผ่านการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning  กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีดังน้ี  

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในการเรียนการสอน ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาท  จากผู้รับความรู้ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการค้นคว้าและน าเสนอความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิด การเรียนรู้ การสื่อสาร 
และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา เช่น การน าเสนอ การค้นหาแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม  การท ากิจกรรม
กลุ่ม   

2.  มีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชาฝึกงาน โครงงาน และสหกิจศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาท าโครงงานที่สนใจ รายวิชาเหล่าน้ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักวิธีการเรียน วิธีการหาความรู้ ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้อย่างตลอดชีวิต 

3. วิทยาเขตจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษโดยโปรแกรม Tell me more การอบรมภาษาอังกฤษในการท างาน (TOEIC) เป็นต้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาเข ตสุราษฎร์ธานี มีการก าหนด
แนวทาง ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ผ่านกิจกรรม Tell Me More ดังนี ้

 - ด าเนินการจัดสรร Licenses ให้นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
 - น าคะแนนที่ได้จากการสอบโปรแกรม Tell Me More มาบูรณาการกับรายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐานหรือรายวิชาอื่นๆที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเข้าใช้โปรแกรม 
 

4.3 รายการหลักฐาน 

1) มคอ. 3  รายวิชาในหลักสูตร  
2) มคอ. 3  รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสตูร  
3) กิจกรรมของวิทยาเขต ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across 
the programme. 

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is 
valid, reliable and fairly administered. 

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented 
and regularly evaluated and new assessment methods are developed and 
tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 
 
 
 
 
 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
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        

 

 

 

 



 

78 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 5 
 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
 

 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง  มีการประเมินผู้เรียน เป็น 3 ช่วง ได้แก่ การรับเข้า  ซึ่งผู้เข้ามาศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์

คัดเลือกตามโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยก าหนด (โครงการรับนักศึกษารูปแบบต่างๆ เช่น โครงการ

เพชรนครินทร์ โครงการต้ังใจดีมีที่เรียน ) โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา เช่น ผู้สมัครจะต้องส าเร็จ

การศึกษา  ม .6 สายวิทยาศาสตร์หรื อเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.40   

รวมทั้งก าหนดคะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.40 

เช่นกัน และประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  รวมทั้งการสอบเข้าทั้ง

ในรูปแบบของการรับตรง และ admission   แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลจากปี 2558 เมื่อพิจารณา

คุณภาพของนักศึกษาที่เข้ามาพบว่า มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาได้คุณภาพตามความต้องการของหลักสูตร 

หลักสูตรได้มีการปรับเกณฑ์การรับเข้านักศึกษาของ ปีการศึกษา 2559  โดยเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาค

การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.40   รวมทั้งก าหนดคะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75  ด้านภาษาอังฤษไม่ต่ ากว่า 2.50 ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติของนักศึกษาที่

ประกาศรับในแต่ละโครงการในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา 

ในการติดตามความก้าวหน้า ระหว่างศึกษา สามารถพิจารณาได้จากการทดสอบย่อย 

ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาค โดยก าหนดไว้ใน มคอ . 3  ของแต่ละวิชา การออกข้อสอบ

ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา และมีการประเมินข้อสอบโดยกรรมการประเมินข้อสอบ

ในทุกรายวิชา นอกจากนี้ยัง มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย การประเมินด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  ด้านทักษะทางปัญญา โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน นอกจากนี้มีการประเมิน 

คุณลักษณะของนักศึกษาจากสถานประกอบการ ระหว่างการฝึกงาน หรือ ปฏิบัติสหกิจศึกษา  

ในการส าเร็จการศึกษาผู้เรี ยนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบตามเกณฑ์ของ

หลักสูตร โดยกระบวนการส าเร็จการศึกษานอกจากวิชาต่างๆ ที่ต้องได้รับผลการเรียนที่ไม่ใช่เกรด E 

และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.00 แล้วต้องผ่านการร่วมกิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 
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5.1 รายการหลักฐาน 

1) เอกสารการเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการ 
2) เอกสารการเป็นกรรมการประเมินข้อสอบ 
3) มคอ. 3  มคอ. 5 

 

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

 

ในทุก  ๆ รายวิชา อาจาร ย์ประจ าวิชาจะมีการชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการ
ประเมิน และการให้คะแนนต่างๆ อย่างชัดเจนให้นักศึกษาได้รับรู้ ซึ่งการประเมินเหล่านี้สอดคล้อง
และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และเกณฑ์การประเมินต้องมี
มาตรฐาน  มีการระบุข้อมูลเหล่านี้ใน มคอ . 3 และมีการเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาทราบ  ทั้งนี้วิธีการ
เรียนและประเมินผลเป็นการตกลงร่วมกันกับผู้เรียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการ 
ช่วงเวลาประเมินและเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีหลายรูปแบบ ในแต่ละรายวิชา เช่น การสอบข้อเขียน 
การสอบปากเปล่า กา รน าเสนอ การรายงานผลการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น โดยสัดส่วนของแต่ละวิธีการอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนด  และแต่ละรายวิชาสามารถจัดให้มีการประเมินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม เช่น ใน
ระหว่างจัดการเรียนการสอน กลางภาค และปลายภาค  

5.3 รายการหลักฐาน 

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 
       

รายวิชาในหลักสูตรได้มีการออกแบบวิธีการประเมินผู้เรียน ที่แตกต่างกัน ขึ้นกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินผลจะรายงานในรูปเกรด A=4.0 B+=3.5 B=3.0 
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C+=2.5 C=2.0 D+=1.5 D=1.0 E=0 I=Incomplete เกณฑ์การประเมินใช้วิธีอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม 
ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับผู้เรียน  ซึ่งสัดส่วนการให้คะแนนของแต่ละวิธีการ
ประเมินในแต่ละวิชาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3 และได้ตกลงและแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันเปิด
เรียนของแต่ละรายวิชา 

การประเมินความเหมาะสมของข้อสอบปรนัยและอัตนัย อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้จัดท า มี
การตรวจประเมินความเหมาะสมของข้อสอบโ ดยกรรมการที่หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดจากคณาจารย์ที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์นั้นๆ  รายวิชาละ 2 คน เพื่อตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของเนื้อหาในข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ก่อนจัดส่งไปยังฝุายผลิตข้อสอบ 

การประเมินผู้เรียนโดยวิธีการอื่น ๆ เช่น ก ารสอบปากเปล่า การน าเสนอ การรายงาน
ผลการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น อาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชามีเกณฑ์ในการให้คะแนน เพื่อความถูกต้องและแม่นย าในการวัดประเมินผล  ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงและมีการสื่อสารระหว่างอาจารย์และผู้เรียน   เช่น รายวิชาฝึกงาน /สหกิจศึกษา มีการ
ประเมินจากผู้ดูแลการฝึกงาน และจากอาจารย์นิเทศฝึกงาน โดยประเมินด้านต่างๆ ได้แก่ การน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงาน ผลงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เป็นต้น ซึ่ง
ภายหลังการฝึกงานเสร็จสิ้น มีการประเมินใ นรูปแบบของการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ฝึกงาน และมีการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกัน
ประเมินผลการฝึกงานดังกล่าว  โดยผู้เรียนทุกคนจะถูกประเมินโดยใช้แบบประเมินที่ผ่านการ
พิจารณาความถูกต้องแล้วและมีรูปแบบที่ชัดเจนดังกล่าว ร ายวิชาสัมมนา มีการประเมินการน าเสนอ
หัวข้อสัมมนาที่นักศึกษาสนใจ โดยมีการออกแบบแบบประเมินการน าเสนอเป็นแบบ rubrics  และมี
คณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกันประเมินผล 

เมื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้น หลักสูตรฯ จะมีการประชุมพิจารณาการให้เกรด และ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกรด ที่ผิดปกติก่อนที่อาจารย์แต่ละท่านจะส่งระดับคะแนน ในบาง
รายวิชาที่มีนักศึกษาไม่ผ่านจ านวนมาก หรือมีระดับคะแนนผิดปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
ขอให้แสดงรายละเอียดวิธีการประเมิน เพื่อไม่ให้เกิดอคติในการประเมินผลการเรียน 
 
5.3 รายการหลักฐาน 

1) รายงานการประชุมของหลักสูตร 
2) แบบประเมินข้อสอบ 
3) แบบประเมินรายวิชาฝึกงาน สหกิจและสัมมนา 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
         

หลักสูตรมีระบบในการติดตามความก้าวหน้าของผลการเรียน และการแก้ไขปัญหาที่
ทันท่วงที โดยในแต่ละรายวิชาของหลักสูต ร อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ  ผลการประเมินนักศึกษาได้ก าหนดให้มีการแจ้งโดยติด
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค และคะแนนเก็บก่อนกลางภาคแก่ผู้เรียน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
หลังการสอบกลางภาค เพื่อให้นักศึกษาได้ป ระเมินตนเองเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนให้ได้รับคะแนนที่ดี
ขึ้น หรือพิจารณาการถอนรายวิชากรณีที่คะแนนต่ าโดยค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งระยะเวลาจะต้องด าเนินในช่วงการถอนรายวิชาที่ให้สัญลักษณ์ W หลังประกาศคะแนน 1 
สัปดาห์ นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอค าแนะน าในการเรียนเพื่อปรับปรุงผลการเรียน
ให้มีระดับคะแนนสูงขึ้นได้ รวมทั้งหลักสูตรฯ ได้มีการจัดท าโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
หลังประกาศคะแนน เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างทันท่วงทีด้วย 

ส าหรับรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อ งรายงานผลการปฏิบัติงานกับ
ผู้ดูแลทุกสัปดาห์และรายงานผลในระบบการปฏิบัติงานออนไลน์ทุกวัน  ผู้ดูแลนักศึกษาในสถาน
ประกอบการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการท างานได้ทันที  
การนิเทศฝึกงานและ    สหกิจโดยอาจารย์ผู้นิเทศ ก็เป็นวิธีการในการให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานเพ่ือ
การปรับปรุงในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 

5.4 รายการหลักฐาน 

1) มคอ. 5   
2) โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา   

 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 

 
นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับคะแนนและเกรดกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยต รง  

นอกจากนี้สามารถยื่นแบบค าร้องขอทบทวนผลการเรียนเข้าสู่คณะกรรมการบริหารของคณะเพื่อ
พิจารณาได้  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเหตุผลของการขอทบทวนเพื่อด าเนินการตาม
ขั้นตอนของฝุายทะเบียนต่อไป 
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5.5 รายการหลักฐาน 

1) บันทึกข้อความร้องเรียน   
2) ระเบียบการร้องเรียนเกี่ยวกับคะแนนและเกรด 
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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 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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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. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ 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 
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เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์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 
 
การวางแผนอัตราก าลังด้านวิชาการ             

การวางแผนและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ควบคุมโดยการบริหารของงานแผนและนโยบาย เนื่องจากมีจ านวน
นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น หลักสูตรจึงได้ด าเนินการแจ้งความจ านงค์เพื่อขอวิเคราะห์อัตราก าลัง โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปต่อไปนี้                                                                                 

 1. ค านวณภาระงานสอนของอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรและส่งไปยังกองการบริหาร
และการพัฒนายุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อขอกรอบต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรงตามที่สภาวิชาชีพก าหนด ทางหลักสูตรจึงได้ก าหนดคุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่จะเปิดรับตามกรอบต าแหน่งที่ได้ขอไป ดังนี้                                                                         

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สุขสาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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-  ต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและคว าม
ปลอดภัย   สุข ศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาอืน่ที่เกี่ยวข้อง                                                           

- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย การท างานบริการวิชาการในสถานประกอบการหรือชุมชนภายนอก        

จากการวิเคราะห์ของงานแผนและนโยบาย ปีการศึกษา 2557  ข้อมูลจ านวน
ชั่วโมงสอน (Working Load) ของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่าควรมีอาจารย์
จ านวน 2-5 อัตรา จ านวนอาจารย์ของหลักสูตรที่มีอยู่ 5 อัตรายังสามารถรองรับภาระงานสอนได้ตาม
เกณฑ์ 150 ชม.ต่อภาคการศึกษา (300 ชม. ต่อปีการศึกษา ) (ใช้ข้อมูลของปีการศึกษา 2557 ซึ่งมี
นักศึกษาเพียงช้ันปีที่ 3)  ในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ได้มีจ านวนนักศึกษาครบทั้งสี่ชั้นปี จากข้อมูลภาระงานสอนปีการศึกษา 2558  พบว่าควรมีอาจารย์
จ านวน 4-7 อัตรา  งานนโยบายและแผนจึงมีการวางแผนขอกรอบอัตราก าลังใหม่ใน ปี พ.ศ. 2560 
ส าหรับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจ านวน 2 อัตรา  และปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1 อัตรา 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตระหนักถึงความจ าเป็นของการมีบุคลากรที่ตรงตามศาสตร์
วิชาชีพและมีจ านวนที่เหมาะสม จึงมีการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา โด ยเฉพาะ
ภาระการสอนและการดูแลนักศึกษา เพื่อปูองกันการเกิดผลกระทบใดๆ  ต่อการเรียนการสอน  ซึ่งใน
ปี  พ.ศ. 2560 มีอาจารย์ใหม่ 1 คน คือ อาจารย์จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา ในปี พ .ศ. 2561 มีอาจารย์
ลาออก 1 คน คือ อาจารย์ณัฐจิตร อ้นเมฆ และมีการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ต าแหน่ง
อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 2 อัตรา  ซึ่งในเดือนตุลาคม ปี พ .ศ. 2561 มี
อาจารย์ใหม่ 1 คน คือ อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ และในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2562 มีอาจารย์ใหม่ 
1 คน คือ อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ  และมีการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ต าแหน่ งอาจารย์
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา  ซึ่งปิดรับสมัครในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 9 สิงหาคม 2562                                                                                                                                                                                                 
 
แผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร            
สายวิชาการ โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสต ร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษา
บุคลากร และขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
และก าหนดเส้นทางความเช่ียวชาญระดับบุคคล (สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท างานในด้าน
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ต่างๆ ของบุคลากรสายวิชาการ ทั้งด้านการสอน วิจัยและด้านอ่ืน ๆ เช่น เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ การ เขียนหนังสือเพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างานโดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ
องค์กร เพื่อสร้างความสุขในการท างานให้แก่บุคลากร อีกด้วย  

บุคลากรสายวิชาการเมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งคร บถ้วนสามารถยื่นขอรับการ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  
       ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว
มาแล้ว ดังนี ้                                                                                                   

1) ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์
และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  หรือ                               

 2) ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์
และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  หรือ                                                                                                             

3) ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ต้องด ารงต าแหน่ง
อาจารย์และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน    
       ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี                                                                                                           
       ต าแหน่งศาสตราจารย์   ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี    

คณาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้วางแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  ดังตารางด้านล่าง 

อาจารย ์ ผศ. รศ. 
1. ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง - 2565 
2. ดร.นุจรีย์ แซจิ่ว 2561 2566 

 
  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน การได้รับต าแหน่งทางวิชาการ การได้รับ

รางวัลจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น จึงมีการยกย่องชมเชยบุคลากรและการเผยแพร่บุคลากร
โดยทั่วไปได้ทราบ 

ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ในหลักสูตรจ านวน 1 คน คือ ดร .ปัทมา เสนทอง ได้
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และ ดร.นุจรีย์ แซจิ่ว ได้ย่ืนขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วและอยู่
ในขั้นตอนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เนื่องด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 คน คือ อ.
จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา   อ.กัญธิมา หล่าดอนดู่ และ อ .กชพรรณ หนูชนะ  ซึ่งเป็นอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงท าให้ไม่สามารถขอต าแหน่งทาง
วิชาการใดๆ ตามแผนที่หลักสูตรวางไว้ ท าให้เป็นความเสี่ยงของหลักสูตรในการขาดแคลนอาจารย์ผู้มี
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ สกอ. และแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
 
6.1 รายการหลักฐาน 

1) แผนภาระการสอนของคณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

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

 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้มีการ กระจายภาระงานสอนในแต่ละภาค

การศึกษา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชามีการประชุมเพื่อก าหนด
ภาระงานสอนในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้เหมาะสมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้
จ านวนชั่วโมงสอนรวมของอาจารย์แต่ละท่านจะถูกน ามาพิจารณาเพื่อเกลี่ยภ าระงานสอน โดย
กระจายภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งสรุปภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละ
ท่านดังต่อไปนี ้    
 
ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง                                                                                                 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                         

924-306 พิษวิทยาในงานอุตสาหกรรม                                                                  
921-303 กฏหมายอุตสาหกรรม แรงงานและสิ่งแวดล้อม                                    
921-404 สหกิจศึกษา 1   
924-203 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  
924-326 คุณภาพอากาศภายในอาคาร                                                                                        

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                
921-303 กฏหมายอุตสาหกรรม แรงงานและสิ่งแวดล้อม                                 
924-313 การยศาสตร ์
924-310 อาชีวเวชศาสตร์                                                                                                     
924 - 322  การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย                                                                                                                                                                                                             
921-405 สหกิจศึกษา 2                                                                                        
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ดร.นุจรีย์ แซ่จิว                                                                                                      
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                              

923-454 การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ                                                               
924-453 การปูองกันและควบคุมอัคคีภัย          
924-304 ระบาดวิทยา                                                
924-201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
921-473 สัมมนา                                                                                                                                           

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                             
924-208 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอันตราย 
924 - 322  การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย                                                                                                                
924-313 การยศาสตร ์
924-209 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

อ. กัญธิมา หล่าดอนดู ่                                                                                              
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                               

924-302 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม                                                                   
924-323 การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 
924-201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                         
924-203 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                     
924-311 มาตรฐานสากลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
924-312 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม 
924-309 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม                                              

ภาคการศึกษาที่ 3 
921-371 ฝึกงาน                                              

                                                                                                     
อ.ลิเลียน วิวัฒน ์                                                                                               
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                            

921-315 จิตวิทยาอุตสาหกรรม                                                                           
924-351 อนามัยสิ่งแวดล้อม    
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ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                              

924 - 222  การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในทางอาชีวอนามัย                                                                                                   
924 - 328   ระบาดวิทยา       
       

อ.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา  
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                         

924-101 สรีรวิทยา                                                                  
924-486 สรีรวิทยาในการท างานและการยศาสตร ์
935-002 รู้รอด ปลอดภัย 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                
924-205 การปูองกันและควบคุมโรค                                
 924-207 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์
 924-211 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 

 
อ.กชพรรณ หนูชนะ 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                            

924-305 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
924-405 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                              

934-210 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในทางอาชีวอนามัย 
924-308 ฝึกปฏิบัติงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
924-309 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการแต่งต้ังให้ ผศ .ดร.ปัทมา เสนทอง                   

ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแต่งต้ังใ ห้    
ดร.นุจรีย์ แซจิ่ว เป็น QMR ประจ าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการจัดประชุมในหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทั้งใน
เรื่องการขอครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียน การสอน การแบ่งรายวิชาสอนเพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตร
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มีภาระงานสอนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อน าไปสู่การจัดการเวลาที่มีผลต่อการท าวิจัยและบริการวิชาการของ
อาจารย์แต่ละท่าน 

6.2 รายการหลักฐาน 

1) แผนภาระการสอนของคณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

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

 
หลักสูตรมีส่วนร่วมด าเนินการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการโดยก าหนดคุณสมบัติ

อาจารย์ ส่วนกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกนั้นงานบุคลากรเป็นผู้ด าเนินการ ข้อมูลทั้งหมดมี
การเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของงานบุคคล รายละเอียดการด าเนินงานมีดังนี้  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ                                                                    

1. อนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล                                             
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและ

คัดเลือก                                                                                                                      
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย                                                        

3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี /คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ                                                                   

3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ                                                                             

3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ                                                                            
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก                                                           

4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่ง                                                                                                    

4.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก                                                                                       
5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี ้                                                                                  

5.1 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด                                           



 

92 
 

5.2 วิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามที่
เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 
 
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ                                                                         

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน                                                                             
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหา

และคัดเลือก                                                                                                      
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก                                                                                    
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ก าหนด                                                      
5. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก     
                                                                              

นโยบายในการจ้างงานบุคลากรสายวิชาการ                                                                  
 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและ

คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มี
หลักเกณฑ์ ดังน้ี                                

1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น                                                                                                                                   
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) 

แต่ไม่เกิน 5 ปี                                                                                                         
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

งบประมาณ และด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จน ครบ
เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด                   

 4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้าง
ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือ
ว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย                                                                                                                  

5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

6.3 รายการหลักฐาน 

                     1) เอกสารคุณสมบัติต าแหน่งอาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการไว้อย่างชัดเจน 
ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักจ านวน 3 ข้อ และสมรรถนะเฉพาะงานจ านวน 5 ข้อ  

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 3 ข้อ คือ                                                                         
1. P: Professionalism (ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ) หมายถึง ใฝุรู้เสาะหาวิชาสร้าง

สมปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็วมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ 
2. S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม ) หมายถึง เป็นที่พึ่งและช้ีน า

สังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดีสู่สังคม 
3. U: Unity (รู้รักสามัคคี) หมายถึง มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ผลักดันองค์กรสู่เปูาหมายร่วม ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจเสียสละและอดทน 
 
                     สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่                                                                          

 1. ความสามารถ/ทักษะในการสอน  
                       มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใ ช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้าง
นวัตกรรมเพื่อบูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค ์
  เข้าใจกระบวนการวิจัย /งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง น าไปประยุกต์ ในการด าเนินการ

วิจัย/ งานสร้างสรรค์ ทั้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี้ยังสาม ารถน าไปพัฒนาเทคนิค วิธีการ 
เครื่องมือส าหรับวิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม                                                                                    

 3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ 
การประยุกต์องค์ความรู้ทักษะและความเช่ียวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่ อการพัฒนา

และตอบสนองความต้องการของสังคม และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และ
พัฒนาหลักสูตร 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ความเข้าใจในหลักการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนิน

ภารกิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา 
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาที่เป็นไป

ตามระเบียบ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือส่งเสริมให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
มีแนวทางที่เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการดูแลนักศึกษา 
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การประเมินภาระงาน และสมรรถนะอาจารย์มีทุก 1 ปี เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อสัญญา

จ้างและการปรับขึ้นเงินเดือน โดยในส่วนการประเมินสมรรถนะอาจารย์ หัวหน้ าสาขาวิชาจะเป็นผู้
ก าหนด ค่าสมรรถนะที่คาดหวังให้กับอาจารย์ในหลักสูตร จากนั้นอาจารย์เข้าไปยอมรับในระบบ
ออนไลน์ หรือหากมีข้อแก้ไข แจ้งกลับมายังหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้แจ้งให้คณาจารย์
ทราบก่อนรอบการประเมินในระบบ Competency online  

ส่วนภาระงานวิชาการ คณาจารย์จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะอยู่ในกลุ่มเน้นการสอน การวิจัย 
หรือการบริหาร ซึ่งสัดส่วนของภาระงานแต่ละด้านจะมีการก าหนดที่ แตกต่างกันตามสัดส่วนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จากนั้นเมื่อบุคลากรได้ก าหนดสัดส่วนภาระงานในกรอบที่ก าหนด หัวหน้า
สาขาวิชาจะเป็น ผู้พิจารณายอมรับเพ่ือให้คณาจารย์ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้  ในการประเมินจะ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นคณาจารย์ในส าขาเดียวกัน คณะท าการ
แต่งต้ังและประกาศให้ทราบภายในรอบการประเมินนั้น 
 
6.4 รายการหลักฐาน 

1) กระบวนการการประเมินและวัดผลการด าเนินของบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการ
ประกาศเกณฑ์ในการประเมินผลงานของแต่ละหลักสูตร) ผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 

2) สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากร
สายวิชาการ 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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาใน
วิชาชีพ เช่น                                                                                                    

- สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก                                                                                                                
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ ในศา สตร์ที่สนใจ 

หรือที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ในทุกปี โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 10,000 บาท/ปี                                                                                                                    

http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=49
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=50
http://192.168.240.176/sar/showdetailtotal.php?id=50
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- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา เอกหรือเทียบเท่าที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้
หลักสูตรส่งโครงการมายังคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในแต่ละปี และเมื่อโครงการได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงน ามาก าหนด
เป็นปฏิทินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพื่อก าหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบโครงการ 

ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการจัดโครงการตามแผน 
กลยุทธ์ ซึ่งมาจากความต้องการของคณาจารย์ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ยังมีการจั ด
กิจกรรม Lunch Talk ทุกเดือน โดยแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผู้ก าหนดหัวข้อน าเสนอ นอกจากนี้ในแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการยังมีช่องทางให้อาจารย์ได้เสนอแนะโครงการที่ต้องการ ให้มี
ในคราวต่อไป   คณะผู้จัดท าโครงการจะได้น าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณาจัดท าโครง การ
ครั้งต่อไป                                                                                                                                                                                      

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้สอดคล้องกับภาระงานของหลักสูตร  โดยเข้าร่วม 

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ใหม ่
- อ.กัญธิมา หล่าดอนดู่ และ อ .จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา เข้าอบรม  “ก้าวแรกสู่อาจารย์

มืออาชีพ ครั้งที่ 6” วันที่ 1-4 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ .ตรัง โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

- อ.กชพรรณ หนูชนะ เข้าอบรมโครงการปฐมนิเทศน์อาจารย์ใหม่ วันที่ 24-26 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา จ.สงขลา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

โครงการที่เน้นทางด้านการเรียน การสอน วิจัย  เช่น   
- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง และ อ .ลิเลียน วิวัฒ น์ ประชุมพิจารณาการจัดท ารายวิชาใน

หมวดศึกษาทั่วไป วันที่ 12 ก.พ. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

- ผศ .ดร .ปัทมา เสนทอง ดร .นุจรีย์ แซจิ่ว อ .ลิเลียน วิวัฒน์ และ อ .จิตรลดา           
กิตติจารุวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk  เรื่อง การเปิดมุมมองเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็น
อาจารย์อย่างมืออาชีพ วันที่ 14 ก.พ. 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง ดร .นุจรีย์ แซจิ่ว อ .ลิเลียน วิวัฒน์ และ อ .จิตรลดา          

กิตติจารุวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง How to cite by Mendeley  วันที่ 21 ม.ีค. 

2561 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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- อ.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และและการสร้าง

ความสุขในองค์กร (Happy Work Place) วันที่ 24 มี.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง ดร .นุจรีย์ แซจิ่ว อ .ลิเลียน วิวัฒน์ และ อ .จิตรลดา กิตติจารุ

วัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่องเขียนอย่างไรเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ วันที่ 18 เม.ย. 

2561มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

- อ.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา เข้าร่ วมโครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ 

วันที่ 20-24 เม.ย. 2561 ณ สวนกาแฟรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธาน ี

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง และ อ .จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk  

เรื่อง มาพิชิตวิชาจารย์ด้วยกันเถิดหนาออเจ้า วันที่ 2 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตสุราษฎร์ธานี 

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง และ อ .จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk  

เรื่อง ร่วมลงเรือส าเภา เดาใจทุนจังหวัด วันที่ 17 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

สุราษฎร์ธาน ี

- ผศ .ดร .ปัทมา เสนทอง ดร .นุจรีย์ แซจิ่ว และ อ .จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา เข้าร่วม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ วันที่ 4 มิ .ย 2561 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง และ อ .จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk  

เรื่อง การเขียนห นังสือเพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ วันที่ 11 ก.ค. 2561 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง ดร.นุจรีย์ แซจิ่ว และ อ.ลิเลียน วิวัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรม lunch 

talk หัวข้อ Introduce Yamagata University วันที่ 29 ส.ค. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk  เรื่อง Finding Journal using 

Scimagojr  website วันที่ 26 ก.ย. 2561 ณ ห้องประชุมธราดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตสุราษฎร์ธานี 
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- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง และ ดร .นุจรีย์ แซ่จิว ประชุมเสวนาเรื่อง การสร้างเครือข่าย

การวิจัยด้านผลกระทบ การปูองกันและสร้างเสริมสุขภาพจากมลภาวะอากาศและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันที่ 4 ต.ค. 2561 

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง เข้าร่ว มอบรมเรื่องการเขียนต าราหนังสือและการประเมินผล

งานทางวิชาการ วันที่ 8 ต.ค. 2561 ห้องประชุมธราดล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

- ดร.นุจรีย์ แซจิ่ว ประชุมเสวนาเร่ือง การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือลดระดับการสัมผสัมล พิษ

ทางอากาศ วันที่ 25 ธ.ค. 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา  

       - ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง และ อ.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา เข้าร่วมโครงการทบทวนแผน

กลยุทธ์และการสร้างความสุขในองค์กร วันที่ 11 ม.ค. 2562 ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สรุาษฎร์ธานี  

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง เข้าร่วมอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

วันที่ 10 ก .ค . 256 2 ห้องประชุมธราดล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

 
                      โครงการที่เน้นทางศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพ เช่น  

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 13th International 

Workshop for East Asian Young Rheologists ณ เมือง jeju ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 24-

27 ม.ค. 2561  

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง ดร .นุจรีย์ แซจิ่ว อ .ลิเลียน วิวั ฒน์ และ อ .จิตรลดา กิตติจารุ
วัฒนา ประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1 สาธารณสุขในเปูาหมายการพัฒนาสุขภาพ
ที่ยั่งยืน วันที่ 26 มี.ค. 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

- ดร.นุจรีย์ แซจิ่ว อบรมจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์  วันที่ 18 เม.ย. 2561 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช 

- ดร.นุจรีย์ แซจิ่ว การประเมินโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน รุ่น 11 วันที่ 23 เม.ย. 2561  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 
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- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง อบรมการใช้สถิติอย่างไรให้การวิจัยเชิงทดลองในมนุษย์เกิดคุณ
ค่าสูงสุด วันที่ 26 ก.ค. 2561มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

      - อ.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา จัดบริการวิชาการโครงการ “รู้รอด ปลอดภัย ไปกับ

หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ม.อ. สุราษฏร์ธานี” ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และ

ผู้เข้าร่วมงาน ม.อ.วิชาการ 2561 (PSU Open House 2018) ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค. 2561 

                - อ.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรนักส่งเสริมศิลปะเพ่ือ

สุขภาพ (ดอกไม้โคริงกะ ) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ชีวิตตามหลักปรัชญาของโมกิจิ โอกาดะ 

มูลนิธิเอ็มโอเอไทย วันที่ 18 ส.ค. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง ดร.นุจรีย์ แซจิ่ว อ.ลิเลียน วิวัฒน์ อ. กัญธิมา หล่าดอนดู่ และ  

อ. จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา เข้าร่วมจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมือ ง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ย. 2561 

                 - อ.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา ผ่านการอบรมหลักสูตร  “การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การ

ช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย” มูลนิธิจราจร วันที่ 13 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัด

สุราษฎร์ธาน ี

- ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง ดร .นุจรีย์ แซจิ่ว อ .กัญธิมา หล่าดอนดู่ อ .กชพรรณ หนูชนะ 
และ อ.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา ประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พ.ค. 
2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง 
 

ในด้านการวิจัยหลักสูตรยังสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรขอทุนการท าวิจัยของทั้ง
ภายในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ผศ.ดร. ปัทมา เสนทอง และดร.นุจรีย์ แซจิ่ว  ได้ย่ืนเสนอขอรับทนุ                                                                                 
ส าหรับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทางด้านวิชาชีพนั้น จะถูกก าหนด จากระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ในเรื่องของการประเมิน ผลการปฏิบัติงานและเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมี
กรอบของระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการอย่างชัดเจน โดย หลักสูตร คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเป็นระยะ ซึ่งสามารถชี้วัดได้จากผลงานของบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 
6.5 รายการหลักฐาน 

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

 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรสายวิชาการ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบ
เงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้                             

1) ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งในปี 
2561  ดร.ปัทมา เสนทอง ได้รับรางวัลนี้ในกิจกรรมประเพณีสรงน้ าหลวงพ่อ ขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 10 
เม.ย. 2562   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี                                                                                          

2) ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)                                                                                             
3) ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (อยูร่ะหว่างการพิจารณา)                                                                                   

 
กระบวนการการประเมินและวัดผลการด าเนินของบุคลากรสายวิชาการ มีผลต่อการพิจารณาขึ้น
เงินเดือน  

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ  1 ครั้ง โดยมี
อัตราขั้นต่ า 2 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน ผลการพิจารณาจะมีการให้ระดับผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และต้องปรับปรุง ซึ่งในกลุ่มเดียวกันพิจารณาให้ปรับขึ้นในอัตราที่เท่ากัน 
โดยวิทยาเขตมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสาขาวิชาเพ่ือใช้ใ นการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนตาม
งบประมาณที่วิทยาเขตจัดสรรให้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี ้                            

1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ต าม
ปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม                                                       

2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน                                                                                               
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80                                                                                                 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 

20                                                                               
3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้                                                                                                               

ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100                                                              
ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89                                                             
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ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79                                                                   
ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69                                                                    
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง 

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60                                                                                                         
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้                                   

4.1 ระดับที่ 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นกรรมการ                                                   

4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ระดับคณะหรือหน่วยงาน                                                                                                     

4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย                                                                          
 
สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะบุคลากรสายวิชากา ร กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน ) – 
competency online                                                            

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการสายวิชาการ ดังนี้                                                                                     

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 3 ข้อ คือ 
  1.1) ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
  1.2) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  1.3) รู้รักสามัคค ี                                             
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) จ านวน 6 

ข้อ คือ      
  2.1)  ภาวะผู้น า 
  2.2) การวางแผนกลยุทธ ์
  2.3) ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง 
  2.4) การสอนงาน 
  2.5) การมอบหมายงานและการติดตาม 
  2.6) ทักษะการสื่อสาร                                                                              
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) จ านวน 5 ข้อ 
  3.1) ความสามารถหรือทักษะในการสอน 
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  3.2) ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
  3.3) ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ 
  3.4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.5) การดูแลและพัฒนานักศึกษา                                                                           
บุคลากรสายวิชาการ ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) จ านวน 3 

ข้อ                                                                                                         
บุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ 

และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ                                                          
 การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตา มหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรสายวิชาการ 

6.6 รายการหลักฐาน 

                     1) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย      

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีวิสัยทัศน์มุ่งเป็น “มหาวิทยาลัย
ชั้นน าของภาคใต้ ด้านการผลิตบัณฑิตและเป็นที่พึ่งทางวิชาการโดยมีการวิจัยเป็นฐาน ” โดยมีพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีแนวทางก ากับ
และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยทั้งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การน าเสนอผลงาน
ทางวิช าการทั้งในและต่างประเทศ  การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการโดย
ก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติแก่อาจารย์ อาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้มีการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยโดยมีการขอทุนวิจัยจากทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย และมีการเ ผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีการตีพิมพ์งานวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งในวารสาร
ระดับชาติ นานาชาติและเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้                                                                     
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บทความวิจัยระดับชาติ                                                                                         
        1. ปัทมา เสนทอง ลิเลียน วิวัฒน์ จตุพล โยธาโคตร สุทธินี เพช็รสีทอง และ กัญธิชา 

ศรีหาใต้. 2561. ประสิทธิภาพของน้ ายาล้างผักต่อชนิดของสารก าจัดศัตรูพืชและปริมาณฟอร์มาลีน
ตกค้างในผัก. วารสารวจิัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 18 (3): 1-10.       

        2.  อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง ทัศณุ เรืองสุวรรณ จิตตาภรณ์ มงคล
แก่นทราย     นุจรีย ์แซ่จิว. 2561. การสูญเสียการได้ยินของพนักงานชาวเมียนมาที่สัมผัสเสียงดังใน
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารพยาบาลและสุขภาพ. 41(4): 23-33 

       3. อัครเดช ไม้จันทร์ นุจรีย์ แซ่จิว . 2561. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรม ติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา . วารสารราช
ภัฏสุราษฎร์ธาน.ี 5(1): 95-121 

       4. มธุรส ประสมวงค์ วันอัสมีน โฮ ธิดารัตน์ บุญช่วย จินดา คงเจริญ ณัฐจิต อ้นเมฆ. 
2561. คุณภาพอากาศภายในอาคารโรงแรมและกลุ่มอาการเจ็บปุวยของพนักงานโรงแรม  จังหวัด   
สุราษฎร์ธาน.ี วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 20(3): 64-73 

       5. ณัฐจิต อ้นเมฆ จินดา คงเจริญ วารุณี สุสิคง อรอุมา เก่งเดียว. 2561. การประเมิน
การปนเปื้อนสารฟอร์มัลดีไฮด์ในผักจากตลาดนัด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมการเกษตร. 35(2)(พิเศษ): 46-54 
 
บทความวิจัยระดับนานาชาติ    

1. Senthong, P., Wittayasilp, S. 2018. Measurements and health impacts 
of carbon black and BTEXs in photocopy centers. Arch. Environ. Occup. Health, 73 
(3): 169-175. 

2. Thimabut, K., Keawkumpai A., Permpoonpattana P., Klaiklay S., 
Chumkaew P., Kongrit D., Pechwang J., Srisawat T. 2018. Antibacterial potential of 
extracts of various parts of Catunaregam tomentosa (Blume ex DC) Tirveng and their 
effects on bacterial granularity and membrane integrity. Tropical Journal of 
Pharmaceutical Research ; 17 (5): 875-882. 
 
Proceeding  

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

2. นุจรีย์ แซ่จวิ และ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม.การประเมินท่าทางการท างานและกลุ่ม
อาการทางกระดูกและกล้ามเนื้อของพนักงานในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา . การประชุม
วิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2  วันที่ 20-22 .ธ.ค. 2560 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กทม. 
หน้า 28 

3. ณัฏฐากร ค าเหลือ นริษ า ก าเนิดดี และ นุจรีย์ แซ่จิว . อาการความผิดปกติของ
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในกลุ่มคนงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธาน.ี การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1”. หน้า 11 

4. ดวงดาว ฆังมะโน  หทัยรัตน์ นุ่นคง อมลณัฐ สิริวุ ฒิโรจน์  และ นุจรีย์ แซ่จิว . 
ผลกระทบจากการใช้งานสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1”. หน้า 12 
       5. อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม นุจรีย์ แซ่จิว สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง และจิตตาภรณ์  มงคลแก่น
ทราย . สมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช . การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1”. หน้า 14 
       6. นลินี ณสุย อรณลิน มรรคาเขต จินดา คงเจริญ และ ณัฐจิต อ้นเมฆ. การตรวจวัด
ระดับความเข้มเสียงและผลกระ ทบที่มีต่อคนในพื้นที่ใกล้เคียงกังหันลมผลิตไฟฟูา .  การประชุม
วิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1”.  
       7. กนกวรรณ อุ่นสุด ฉัตรทริกา ศรียัง รัษนีย์ยาพร คงประมัญ ณัฐจิต อ้นเมฆ  และ 
จินดา  คงเจริญ . การศึกษาสิ่งปนเป้ือนที่มีผลต่อคุณภาพอากาศภายในรถไฟสา ยใต้ . การประชุม
วิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1”.  
      8. จิรกิตต์ิ ดวงมุสิก ภคินี ปิยะพันธ์ กฤตภพ ไทรทองค า นลิน เย้ยโพธิ์  พิทญา ถาวร ลิ
เลียน วิวัฒน์  และ ปัทมา เสนทอง . การศึกษาสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในสวนทุเรียน . การประชุม
วิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1”.  
 
รายการหลักฐาน 

1)  บทความวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 



 

104 
 

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

staff 
Total FTEs of 

students 
Staff-to-student 
Ratio 

2561 1.4 202.61 1:144.72 

 
Research Activities 
 
 จากการเทียบเคี ยงผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า ในปี พ .ศ. 2561 
อาจารย์ในหลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลงานตีพิ มพ์
มากกว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ  2 เท่า แต่ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 อาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลงานตีพิมพ์มากกว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3 เท่า     
 
 อาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี
แนวโน้มตีพิมพ์ผลงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึง พ.ศ. 2561 ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 
มีจ านวนผลงานตีพิมพ์มากกว่าปี พ .ศ. 2559 ถึง 3 เท่า ส่วนอาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มีแนวโน้มตีพิมพ์ผลงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
จนถึง พ.ศ. 2560 ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนผลงานตีพิมพ์มากกว่าปี พ .ศ. 2556 ถึง 4 เท่า แต่ในปี 
พ.ศ. 2561 มีผลงานตีพิมพ์ลดลงกว่าปี พ.ศ. 2560 ถึง 3 เท่า 
 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per 
Academic 

Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2561 - 5 - 2 7 1.2 (6 staffs) 

2560 - 1 - 2 3 0.6 (5 staffs) 

2559 - 2 - - 2 0.4 (5 staffs) 
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หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per 
Academic 

Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2561 - 3 - 1 4 0.6 (7 staffs) 

2560 - 1 - 9 10 2 (5 staffs) 

2559 - 3 - 3 6 1.2 (5 staffs) 

2558 - 4 - 3 7 1.4 (5 staffs) 

2557 - 1 - 5 6 1.2 (5 staffs) 

2556 - 2 - 1 3 0.5 (6 staffs) 
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Criterion 7 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or 
needs of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out 
to ensure that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for 
education, research and service. 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
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] 

       

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.2 Recruitment and selection criteria 
for appointment, deployment and 
promotion are determined and 
communicated [2] 

       

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

       

7.4 Training and developmental needs 
of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil 
them [4] 

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์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 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีสาธารณูปโภคที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอนส าหรับคณาจารย์และนักศึกษาโดยใช้ระบบรวมศูนย์ ประกอบด้วยห้องสมุ ด ห้องปฏิบัติการ  
ส านักงาน และศูนย์บริการนักศึกษา ซึ่งควบคุมดูแลโดยบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
และมีจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน
บุคลากรในหน่วยต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการให้บริการให้ ดียิ่งๆ ขึ้นไป    โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เป็นผู้รับผิดชอบด้านก าลังคนทั้งหมด มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนล่วงหน้าส าหรับภาค
การศึกษาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้มีการด าเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาก าร งานวิจัย รวมทั้งงานบริการ
วิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดส่วนกลางบริการส าหรับอาจารย์แ ละนักศึกษามีทั้งหนังสือ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้งานของข้อมูลและทรัพยากรในห้องสมุด
โดยพนักงานห้องสมุดที่เช่ียวชาญ หลักสูตรฯ ให้ค าแนะน าส าหรับการซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ตามรายละเอียดใน มคอ .3 ของแต่ละรายวิ ชา โดยพนักงาน
ห้องสมุดจะท าการวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูลเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม 
มคอ.3   และทางหลักสูตรจะด าเนินการแจ้งส าหรับการจัดซื้อเพื่อรองรับการใช้งานต่อไป   ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ จะด าเนินงานส าหรับการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์
และเครื่องมือกลาง โดยมีการวางแผนร่วมกันกับหลักสูตรในการมอบหมายนักวิทยาศาสตร์ดูแล
ประจ าห้องปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อมในรายวิชาปฏิบัติการให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาค
การศึกษา  ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ความต้องการนกัวิทยาศาสตร์
ประจ าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้จัดสรรต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับ 1 
ต าแหน่ง โดยนักวิทยาศาสตร์จะช่วยเตรียมความพร้อมในรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตร  และในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีนักวิทยาศาสตร์ 1 คน คือ นายกรวิทช์ 
ใจแจ้ง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยได้ให้บริการคอมพิวเตอร์กับบุคลากรและ
นักศึกษา ซึ่งจะได้รับข้อมูลโดยบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ และได้มีการปรับปรุง
ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซด์คณะและมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ ได้แก่ ข้อมูลของอาจารย์และนัก นักศึกษา 
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ทุนการศึกษา และข่าวสารของมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริการนักศึกษา 
ค าแนะน าหรือข่าวสารต่าง ๆ นักศึกษาจะได้รับจากบุคลากรบริการนักศึกษา โดยในส่วนของคณะจะมี
เจ้าหน้าที่บริการนักศึกษาที่สามารถให้ข้อมูลส าหรับการลงทะเบียน การฝึกอบรม หรือ บริการอ่ืน
ให้กับนักศึกษา 
 

7.1 รายการหลักฐาน 

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

1. กระบวนการคัดเ ลือกบุคลากรสายสนับสนุน ได้ใช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือก จ านวน 3-5 คน ประกอบด้วย                                                                                       

1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี /คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ               

1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ                             

1.3   ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาและคัดเลือกมีหน้ าที่ ก าหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้
ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง                                    

2. วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ 
ดังนี้                                                           

2.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ                                           
2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การ

ตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ได้
คะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70                                                                                

โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่าง
รอบคอบและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

7.2 รายการหลักฐาน 

 - 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน 

ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จ านวน                                  
5 สมรรถนะ ดังนี้                                                               

1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้ง ตาม
กฎหมาย คุณธรรม  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                      
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2. มุ่งเน้นผูร้ับบริการ หมายถึง ความต้ังใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ                                        

3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในกา รสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกใน
ทีม 

4. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝุรู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติหน้าที่่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์              

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกิน
มาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่ยาก และท้าทาย 
ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน   กระบวนการการประเมิน และวัดผลการด าเนินของ
บุคลากรสายสนับสนุน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตาม
ปีงบประมาณ คือ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม                                 

2)  องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน                                                                                                   
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80                                                                                                 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน ร้อยละ 

20                                                                                          
3) การก าหนดระดับผลการประเมินแบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้                                                                         

ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100                                          
ระดับดีมาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89                                        
ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79                                           
ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69                                         
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง  

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60                                                         
4) ระดับการประเมิน ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้       

4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นกรรมการ                                                         

4.2   ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน                                                 
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4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติรา ชการ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย                                                                             
 
สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการสายสนับสนุน ดังนี้                               

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)                   
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)                                                                                                  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตาม

พจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) จ านวน 3 

ข้อ  
บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 

ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ 
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

7.3 รายการหลักฐาน 

          1) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย  

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

 
มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการ

พัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี ้         
   - โครงการบรรยายท าความเข้าใจพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ.

2561 วันที่ 24 ก.ย. 2561 ณ ห้องประชุม FMS 3409 คณะวิทยากา รจัดการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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- โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ประจ าปี 2562 
วันที่ 25-27 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี  จ .สงขลา และล่องแก่งชมดาว     
จ.พัทลุง 

 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสู ตร HR for HR (Heart reset for Human 
Resource) วันที่ 16-17 พ.ค. 2562 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท  จ.พัทลุง 

- โครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มผู้อ านวยการกองและเลขานุการคณะ วันที่ 26-28 พ.ค. 
2562   ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จ .กรุงเทพมหานคร และ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์  ยูไนเต็ด จ .
บุรีรัมย์    

- การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการและการสื่อสารในงานบริการ (Service 
Communication and Service Excellence) วันที่ 14 มิ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

- โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะ การท างานให้ประสบความส าเร็ จอย่างยั่งยืน      
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ วันที่ 27-29 
ก.ค. 2562  ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา จ.สงขลา    

- โครงการส่งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอต าแหน่ง/การศึกษาต่อ) ดังนี ้
ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกหรือระดับ

วุฒิบัตรภายในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561                                                                
 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกหรือระดับ

วุฒิบัตรภายในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก  ณ 

ต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 
  ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก  ณ 

ต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562                                                    
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่                                                      
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของ

บุคลากร)                                                             
- โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร                                                                
- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ                                                                                                      
- โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน 
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การก าหนดจ านวนชั่วโมงอบรมต่อปี ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน                                                               
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการก าหนดช่ัวโมงการเข้าร่วม

อบรม เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ 
ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่
ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด 

7.4 รายการหลักฐาน 

 1) โครงการพัฒนาบุคคลากรของคณะและวิทยาเขต 

 

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

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ 
ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยา
เขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 
 
แผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน                                                                              

บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้  ระดับช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้  

1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี                              
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี                              
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี                               
ระดับช านาญการพิเศษ                                                                             
ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

7.5 รายการหลักฐาน 

      - 
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Number of Support staff 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตร ีปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 

บุคลากร
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

0 0 18 4 1 23 

บุคลากรศูนย์
สารสนเทศ 

0 3 9 1 0 13 

บุคลากรด้านงาน
บริหาร 

6 5 56 8 0 75 

บุคลากรด้านบริการ
วิชาการนักศึกษา 

0 0 15 7 0 22 

บุคลากรด้านบริการ
งานพัฒนานักศึกษา 

0 0 8 1 0 9 

บุคลากรด้านงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

0 0 5 2 0 7 

บุคลากรศูนย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 

Total 6 9 118 24 1 158 

 
 
 

 



 

115 
 

 

Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are 

clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy 
and admission criteria are 
defined, communicated, 
published, and up-to-date [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 8 
 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date 
 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีนโยบายในการรับผู้เข้าศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งได้

ระบุไว้ใน มคอ. 2 และมีความสอดคล้องกับนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยหลักสูตรฯ 

มีแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข้า โดยความเห็นชอบของคณะ /หน่วยงาน โดยเปิดรับใน 3 

ระบบ ดังนี ้

1) ระบบรับตรง 
2) ระบบกลาง (Admissions) 
3) ระบบโครงการพิเศษ เช่น โครงการต้ังใจดีมีที่เรียน โครงการเพชรนครินทร์ โครงการ

เส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ โครงการรับนักเรียนเรียนดี โครงการ GAT PAT และโครงการรับ
นักศึกษาจากภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นต้น  

ช่องทางประชาสัมพันธ์ งานรับนักศึกษาใหม่ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการโดย
วิธีการต่อไปน้ี  

1. ส่งหนังสือไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 

2. ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ ์
- หนังสือ “เรียนอะไรใน ม.อ.” 
- แผ่นพับ 
- โปสเตอร ์

3. ประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซตแ์ละโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดังนี้  
- เว็บไซต์งานรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
        http://entrance.surat.psu.ac.th  
- เว็บไซต์งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

กิจกรรม Roadshow เพจงานรับนักศึกษา: 
https://www.facebook.com/tcaspsusurat/ 

- รายการ “ล่องใต้วันนี”้  ตอน “แนะน าหลักสูตรการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ” /เปิดบ้านเทคโนโลยียาง - โครงการ IT is a 
CAMP ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 – 11.00 น. ทางช่อง  

http://entrance.surat.psu.ac.th/
https://www.facebook.com/tcaspsusurat/
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NBT SOUTH DIGITAL 
https://www.facebook.com/177091813226585/videos/2189863961231672/ 

- LIVE ผ่าน Facebook รับนักศึกษาใหม่ ม.อ.สุราษฎร์ธาน ี
  - ตอน เรียนอะไรใน ม.อ. สุราษฎร์ธาน”ี วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ลาน

ปูายมหาวิทยาลัย ยอดเข้าชม 17,000 ครั้ง 
https://www.facebook.com/tcaspsusurat/videos/375330019677981/ 

 - ตอน “Good VIBES Good LIFE @ PSU, Suratthani” วันที่ 11  
ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ยอดเข้าชม 7,200 ครั้ง 
https://www.facebook.com/tcaspsusurat/videos/507631129729386/ 

4. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ (Road Show)  
- โครงการ Roadshow เส้นทางภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 14 

ธันวาคม 2561 (TCAS รอบ 1) จ านวน 118 โรงเรียน 
- โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน 

ปลายในจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 19 ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจาปีการศึกษา 2562 จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

- โครงการร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 วันที่ 16 -18  
สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วิทยาเขตหาดใหญ ่

- โครงการ Dek-D’ TCAS Fair วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการ 
ประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพมหานคร 
 
             โดยทั้งนี้มีตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วม road shows ของคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลด้วย ส าหรับกระบวนการรับเข้า คือการพิจารณาคุณวุฒิโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ
จากคณาจารย์ในหลักสูตร และสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ได้รับการแต่งต้ัง  

 

8.1 รายการหลักฐาน 

1) เอกสารเกณฑ์การรับนักศึกษาของแต่ละโครงการ 
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8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated 

 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด าเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่

ละปีการศึกษาอย่างมีระบบ ซึ่งหลักสูตรได้ ด าเนินการตามระบบและกลไกของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

โดยกระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ดังนี ้

1. ระบบโครงการรับตรง /โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ  ซึ่งหลักสูตรได้

ด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยหลักสูตรมีส่วนร่ว มในการ

ก าหนดคุณสมบัติทางการศึกษา องค์ประกอบ ชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ค่าน้ าหนัก เกณฑ์ขั้นต่ าแต่

ละวิชา และจ านวนรับเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาและด าเนินการในส่วนของการสอบ

สัมภาษณ์ 

2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  

ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท .)  โดย

หลักสูตรมีส่วนร่วมในลักษณะเดียวกันกับระบบโครงการรับตรง /โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัย

ด าเนินการ   

3. ระบบโครงการที่วิทยาเขตด าเนินรับสมัคร (โดยวิธีพิเศษ) 

3.1 งานนโยบายและแผนก าหนดแผนการรับนักศึกษา   

3.2 รับนักศึกษาใหม่เสนอโครงการคัดเลือกนักเรียนวิธีพิเศษให้หลักสูตร

พิจารณาในส่วนของหลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับนักศึกษา จากการรับนักศึกษาในปี

การศึกษา 2558 เมื่อพิจารณาคุณภาพของนักศึกษาที่เข้ามาพบว่า มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษที่อ่อน เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการ

ของหลักสูตร หลักสูตรได้มีการปรับเกณฑ์การรับเข้านักศึกษาโดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ และกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมีการแจ้งต่องานรับนักศึกษาเพ่ือปรับ

เกณฑ์การ รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา ส าหรับปีการศึกษา 2560 หลักสูตร        

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งเปูารับนักศึกษา 60 คน สามารถรับนักศึกษาได้มากกว่าแผน คือ 

จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 116.67 ของแผน 
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3.3 รับนักศึกษาใหม่ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครนักเรียนในแต่

ละโครงการ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งเปูารับนักศึกษา 60 คน 

สามารถรับนักศึกษาได้มากกว่าแผน คือ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 135 ของแผน  ผลการ

ด าเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในแต่ละโครงการสรุปได้ดังนี ้

 

ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 

(คน) 

นักศึกษา 

(คน) 

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการกีฬา 5 0 

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับ

นักเรียนผลการเรียนดี 

18 7 

3. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ ส่งเสริม

ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

45 4 

4. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ มุ่งสู่

สงขลานครินทร ์

45 3 

5. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ

ช้างเผือกสงขลานครินทร ์

5 1 

6. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ 14 

จังหวัดภาคใต้ 

42 21 

7. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการต้ังใจดีมี

ที่เรียน 

30 10 

8. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ เพชร

นครินทร์ 

10 0 

9. โครงการ GAT/ PAT 9 วิชาสามัญ 40 14 

10. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิ ธีรับรวม      

(Admissions) 

36 17 

11. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการต้ังใจดีมี

ที่เรียน รอบที่ 5 

0 4 
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8.2 รายการหลักฐาน 

1) แผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ 
 

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

มหาวิทยาลัยจะประกาศแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรก่อนเปิด
ภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา หลักสูตรมีแผนก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อแนะแนวการวางแผนการเรียน การแก้ปัญหาด้านการเ รียน 
การถอนรายวิชา  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยและหลักสูตรได้ก าหนดให้มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เช่น โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1  การจัดกิจกรรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การอบรมภาษาอังกฤษ การแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เป็นต้น  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร 1 จากภาคการศึกษาที่ 1 เป็นภาคการศึกษาที่ 2  เนื่องจากหลักสูตรพิจารณาจากผลการ
จัดการเรียนในปีการศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาในการจัดท าโครงการในรายวิชา  อัน
เนื่องจากในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษายังไม่สามารถปรับตัวในการเรียนและการเป็นอยู่ใน
มหาวิทยาลัยได้มากนัก ดังนั้นการ ด าเนิน โครงการ ที่ต้องใช้ติดต่อหรือขอรับบริการบางอย่ างจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จึงยังไม่สะดวกนัก ซึ่งหลักสูตรได้น าเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการประจ า
คณะและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ซึ่งได้รับความเห็นชอบ  ส าหรับปีการศึกษา 2560 ซึ่งเริ่มใช้
หลักสูตรปรับปรุงปี 2559 รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 ก็ได้มีการบรรจุอยู่ในช้ั นปีที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 2 เพื่อให้มีความเหมาะสมดังเหตุผลข้างต้น  ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาได้ท ากิจกรรม
ภายใต้รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงออกทางผลการเรียนโดย
นักศึกษามีผลการเรียนในระดับดีมากทุกราย 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  เป็นต้น มา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้เริ่ม
ใช้หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2559 ซึ่งมีผลต่อนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
และปีที่  2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาใ ห้สอดคล้องกับร่างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.1) 
ของที่ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ การเพิ่มเติมรายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
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สาธารณสุข 10 กลุ่มวิชา ส าหรับรายวิชาที่เพิ่มเติมในแผนการศึกษาของปีที่ 1 คือ วิชาสรีรวิทยา 
จ านวน 3 หน่วยกิต แผนการศึกษาของ ปีที่ 2 คือ วิชาการปูองกันและควบคุมโรค วิชา สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ 

8.3 รายการหลักฐาน 

1) เอกสารแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

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

กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรได้พัฒนาการเรียนรู้และ
การมีงานท า ด าเนินงานโดยทั้งในส่วนของหลักสูตรที่ได้บรรจุรายวิชา 924-211 กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 1  ที่มีอาจารย์ ในหลักสูตรท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
นอกจากนี้หลักสูตรมีการจัดท าโครงการ เช่น ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาโรงงาน และจากส่วนกลางซึ่ง
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ 
ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจ กรรม Non – Academic ให้นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้ 

งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งทักษะ
ทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา วินัยนักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการ
เรียน การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ และท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า และจัดระบบ
สวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานใน การ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักศึกษา /องค์การนักศึกษา ให้ค าปรึกษาในการด าเนิน
กิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาสังคม และบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านสุขภาพและพลานามัย โดยด าเนินกิจกรรม / โครงการผ่าน กระบวนการหลัก ดังนี ้

  
  1. กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพื่อเพิ่มทักษะใน
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
   - โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1  
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- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพื่อเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การพัฒนานักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของส ถาบันและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน นับเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศชาติให้เจริญเติบโตงอกงาม ทั้งภูมิ
ความรู้ ภูมิธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ทางวิทยาเขตสุราษฏร์ธานีจึงถือเป็น
ภาระหน้าที่ของสถาบันการศึกษา  ในการที่จะผลิตบัณฑิตที่ดีและมีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น แล้วในปัจจุบันยังส่งเสริมให้บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม เพื่อให้บัณฑิตรู้จักการปรับตัวทั้งในขณะที่ก าลัง
ศึกษาอยูแ่ละเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยสร้างสรรค์และ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนถ่ายจากการ

เรียนในระดับ มัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา 
  2. ให้นักศึกษามีแนวคิดในการบริหารจัดการตนเองส าหรับการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย 
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจและมประทับใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ 
  4. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดจิตส านึกร่วมกันต่อมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะสืบสาน

สิ่งที่ดีงามต่อไป 
  5. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น 

แก้ปัญหาเป็น จนน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการศึกษาเล่าเรียน 

   - โครงการกิจกรรม “ลูกพระบิดาข้าภูมิใจ เทิดไท้องค์ราชัน ” ในวันจันทร์ 
ที่ 29 กรกฎาคม 2562 โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึ กษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ร่วมกันหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ อ .ไชยา ร่วมปลูกต้นไม้ ‘อินทนิล’ จ านวน 800 
ต้น  ณ พื้นที่ทุ่งใสไช อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ส าหรับการจัดการศึกษา  การวิจัย 
และแหล่งเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์  เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแล
ทรัพยากรปุาไม้ ณ พื้นที่ทุ่งใสไช อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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  - โครงการกิจกรรม บายศรีสุ่ขวัญ ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ลานพระราชา
นุสรณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจกับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 

  2. กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
  ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
ต้องผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนช่ัวโมงไม่น้อยกว่า 100 หน่วยช่ัวโมง 
ตามแผนการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได ดังนี้ 

1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย  ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมตามชั้นปี โดยก าหนดให้

เข้าร่วมชั้นปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยช่ัวโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยช่ัวโมง  

 นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness) โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม ตามที่วิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร ดังน้ี 

  Y 101 หลักสูตร Freshmen Orientation 

  Y 102 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา 

  Y 103 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม 

 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ขั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural 

Engagement) โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามที่วิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร 

ดังนี้ 

  Y 201 หลักสูตรการเข้าสู่ชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน    

  Y 202 หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น า    

  Y 203 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต  

 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ขั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ /

กิจกรรม ตามที่วิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้ 

  Y 301 หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civic Education)    
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  Y 302 หลักสูตรส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (Student Mobility)  

  Y 303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล  

 นักศกึษาช้ันปีที่ 4 ขั้นความพร้อมสู่วัยท างาน (Job Orientation) โดยเลือกเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม ตามที่วิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร ดังนี ้

  Y 401 หลักสูตรทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    

  Y 402 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน  

2. กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความ

สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยช่ัวโมง โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จาก 7 ด้านกิจกรรม 

ดังนี้ 

           1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ 

           2. กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม  

           3. กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ

           4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทาการ  

           5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  

           6.  กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน

           7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล  

รายละเอียดกิจกรรมมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness) 

Y101 หลักสูตร Freshmen Orientation 

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง   จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 Freshmen Orientation 
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 โครงการไหว้ครูส่วนกลาง     จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Teachers’ Day activities 

 กิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัย    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 Freshmen Activities 

 โครงการร้องเพลงสถาบัน     จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Singing PSU songs 

 กิจกรรมประชุมเชียร ์     จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Cheer Activity 

 กิจกรรมปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา    จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Dormitory Orientation 

 โครงการ ม.อ. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ    จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Health Care Activity 

 โครงการอบรมอัคคีภัยภายในหอพัก   จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Fire Evacuation Training 

 

Y102 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา 

 โครงการ ม.อ. วิชาการ     จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 PSU Open Week 

 กิจกรรม Tell Me More     จ านวน 4 หน่วยช่ัวโมง 

 Tell me more (English Proficiency Test) 

 โครงการศิลปะแห่งชีวิต จัดดอกไม้จัดใจส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จ านวน 3 หน่วย

ชั่วโมง 

 Arts for life: Decorate your heart by flower decoration 

 กิจกรรมรู้จักตนเองเข้าใจอื่น    จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Knowing yourself, knowing others  
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Y103 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม 

 โครงการน้องใหม่บ าเพ็ญประโยชน์    จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Freshmen's Community Service 

 โครงการเสวนา 3 ศาสนา/โครงการท าบุญหอพัก 3 ศาสนา จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 Tripple Religious Talk / Tripple Religious  

 โครงการอยู่ร่วมด้วยรัก     จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Staying together with love  

 กิจกรรมเรียนรู้หน่วยงาน ทรานสคริปกิจกกรม และวินัย จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Campus organizations/Transcript/Rules and Regulations 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural 

Engagement) 

Y201 หลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน 

 โครงการค่ายเรียนรู้ชุมชน/ค่ายอาสา   จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 Volunteer camp 

 โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 Cultural Exchange Program 

 โครงการพหุวัฒนธรรมสัญจร    จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 The Culture Tour  

 โครงการชักพระ      จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Chak Pra Festival 

 โครงการแห่ผ้า      จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Hae Pha Festival 

 โครงการศึกษาดูงานพ้ืนที่ต้นแบบ/บูรณาการรายวิชาศาสตร์พระราชากับเพื่อนมนุษย์

 จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 
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 Study Visit/Integration of the King’s Philosophy for mankind  

Y202 หลักสูตรพัฒนาผู้น า 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา จ านวน 6 หน่วย

ชั่วโมง 

 Practical Training for Student Leadership Program 

 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น า จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 Leadership Training Program 

 โครงการเวทีคุณภาพ     จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Student Presentation Project 

 โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่   จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

The New Entrepreneur Program  

 กิจกรรมฝึกทักษะในการบริหารจัดการและสง่เสริมการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 3 หน่วย

ชั่วโมง 

 Practical Management Skill and Promotion   

Y203 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต 

 โครงการวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่ 1  จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 For the Benefits of Mankind Activity 

 โครงการจัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอาสาหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 

หน่วยช่ัวโมง 

 Ethical, Moral, Volunteer or the Sufficiency Economy Philosophy Training   

โครงการตามรอยธรรมาจารย ์    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

Buddhist‘s way Project  

 โครงการอานาปานสติ     จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 Anapanasati 

 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล   จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 Blood Donation; Mahidol Day 
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 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ   จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

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

 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

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

 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

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

 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เน่ืองในโอกาสส าคัญ  จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Volunteer Activities 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) 

Y301 หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civic Education) 

 โครงการ ASEAN Week     จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

          Program; ASEAN Week 

 โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/อื่นๆ จ านวน 3 หน่วย

ชั่วโมง 

 Student Organization/Student Council Election 

 โครงการเนื่องในวันส าคัญของมหาวิทยาลัย   จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Program; important days of the University. 

 โครงการเนื่องในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา   จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Program; National Days/Religion Days 

 โครงการเนื่องในวันส าคัญของจังหวัด   จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Program; important days of the Province 

 โครงการเนื่องในวันส าคัญของท้องถิ่น/ชุมชน  จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Program; important days of the community 
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Y302 หลักสูตร (Student Mobility) 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 1    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 The 1st IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 2    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 The 2nd IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 3    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 The 3rd IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 4    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 The 4th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 5    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 The 5th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 6    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 The 6th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 7    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 The 7th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 8    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 The 8th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 9    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 The 9th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 10    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 The 10th IAO Volunteer 

 โครงการนักศึกษาแลกเปลีย่นระยะสั้น   จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 Students Exchange Program 

 โครงการ PSU Visit     จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

The Visit PSU Exchange Program 

 โครงการ Backpacking Trip ต่างประเทศ   จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 The Short - Term Student Exchange Program 
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 โครงการ/กิจกรรมนานาชาติที่จัดร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 The Backpacking Trip Aboard/International Students' Activities 

 โครงการวิเทศทอล์คไปนอกง่ายนิดเดียว   จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

IAO Talk - Going Abroad is in Your Reach 

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

 English Camp 

 

Y303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล 

 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 Inter-Cultural Exchange Program 

 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ    จ านวน 6 หน่วยช่ัวโมง 

 Foreign Language Training  

 งานวันไหว้พระจันทร์สถาบันขงจื๊อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ีจ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

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

Thani Branch) 

 งานตรุษจีนสถาบันขงจื๊อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

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

Surat Thani Branch) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขั้นการพร้อมสู่วัยท างาน (Job Orientation) 

Y401 หลักสูตรทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 โครงการแนะแนวและสาธิตอาชีพสร้างรายได้  จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Career Guidance 

 โครงการ "นักธุรกิจน้องใหม่"    จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

New Entrepreneur Project 
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Y402 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน 

 โครงการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วงการวิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Professional Career Path Preparation 

 โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน    จ านวน 3 หน่วยช่ัวโมง 

 Labor Market Activity 

 โครงการท างานเป็นก็เป็นสุข:เตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน จ านวน 3 หน่วย

ชั่วโมง 

Blissful Work Life: Preparing for the Working World" 
 

             3. กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้นักศึกษาได้งานท า มีดังน้ี  
                   1. โครงการนัดพบแรงงาน   

การส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบออกไปได้มีงานท าเป็นภารกิจส าคัญของ มหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละปี
มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนมาก ซึ่งจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่บ่งช้ีแนวโน้ม ผู้ที่จะ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปัญหาประการหนึ่งของผู้ส า เร็จการศึกษาใหม่ในการหางานท า คือ ขาดทักษะ 
ประสบการณ์ในการหางานท า ขาดแหล่งข้อมูลเพื่อการสมัครงาน ขาดข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะจบการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีได้ทราบแหล่ง
การจ้างงาน ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้าง /สถานประกอบการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตรง  
การจัดงานวันนัดพบแรงงานจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ด าเนินการให้นายจ้าง /สถานประกอบการ และผู้
ต้องการหางานท า ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้พบกันและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง เพื่อก่อให้เกิดการ
จ้างงานเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่ าใช้จ่ายให้กับทั้งสองฝุาย และยังเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้
ประสงค์จะหางานท าได้เลือกต าแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดได้อย่าง
หลากหลาย ได้สมัครงานกับนายจ้าง /สถานประกอบการจ านวนมากในคราวเดียวกัน ขณะเดียวกัน
นายจ้าง/สถานประกอบการ ก็สามารถพิจารณาคัดเลื อกผู้สมัครงานตามคุณสมบัติ ที่ต้องการได้เป็น
จ านวนมากเช่นกัน  นอกจากนั้นผู้สมัครงานยังได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเป็นการรองรับผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบกา รณ์จากการสัมภาษณ์ของนายจ้าง เพื่อเป็นแนวทาง
เตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีงานท า มีรายได้  มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อ
นโยบายแรงงาน คือ การส่งเสริมให้ผู้ต้องก ารมีงานท าในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่ง
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งานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถ
รับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานท าได้ทุกระดับความต้องการ และส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอกระบบ
สามารถเลือกและมีงานท าได้ภายใต้เง่ือนไขที่ เหมาะสมกับสถานะ ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเพ่ิม
รายได้ให้แก่แรงงานวันละไม่น้อยกว่าสามร้อยบาท ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร และเพ่ือให้แรงงานสามารถด ารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สนับสนุนให้ก ารเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาชนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
พร้อมกับอาจส่งผลให้นายจ้าง /สถานประกอบการบางรายที่มีต้นทุนด้านการผลิตต่ าลดจ านวน
พนักงานลง ท าให้มีผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ต้องการเปลี่ยนงานเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้นเพื่อ
เป็นการรองรับผู้ที่ว่างงานและ ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล 
กรมการจัดหางาน จึงจัดท าโครงการวันนัดพบแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท าให้กับผู้ประสงค์จะ
หางานท า ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้ส าเร็จการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา จึง
จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพ “กิจกรรมนัดพบแรงงาน” ขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบต าแหน่งงานว่างจ านวนมากที่นายจ้าง / สถานประกอบการ เปิดรับ

สมคัร  

2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์กับนายจ้าง/สถานประกอบการจ านวน

หลายรายโดยตรงในคราวเดียวกัน     

3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการจ้างงาน กรณีนายจ้าง/สถานประกอบการ พิจารณาเห็นว่าผู้สมัคร

งานมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ   ท าให้มีอาชีพ   มีรายได้     

4. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้แหล่งการจ้างงานและความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งจะช่วยให้ได้

เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

5. เพื่อให้นักศึกษาเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานท า  

6. เพื่อให้นักศึกษาผู้สมัครงานได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวสมัครงานได้ประสบการณ์ในการ

สมัครงานและการสัมภาษณ์จากนายจ้าง     

7. เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการหางานท าจากการชมนิทรรศการ เอกสาร 

แผ่นพับ/ แผ่นปลิวที่ผู้จัดงานได้น ามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในงาน 

8. เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องเคล็ดลับการสมัครงานและวิธีการเขียนเรซูเม่ผ่านการ 

Workshop เรื่อง“การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน”   
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            2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยกลุ่มก่อตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  
ศาสตราจารย์ ดร .เอกวิทย์ ณ ถลาง และคุณโสภณ สุภาพงษ์ มีความสนใจเรื่องสันติศึกษา ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นชอบและสนับสนุนให้เกิดสันติศึกษาขึ้นใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวคิดการด าเนินงานด้าน
สันติศึกษา   (P e a c e    S t u d i e s) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2548 มีมติเห็นชอบให้โครงสร้างการท างานประกอบด้วย 4 ศูนย์ คือ 1.ศูนย์ศึกษาการจัดการ
ความขัดแย้ง (Conflict management) 2.ศูนย์จิตพิสัยศึกษา (Contemplative Education) 3. 
ศูนย์อิสลามศึกษาเพ่ือการพัฒนา (Islamic Perspective for Peace of Development) 4. ศูนย์
ศึกษาสิทธิมนุษยชน (Human Rights) จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเป็นผู้น าให้คนในสังคม ซึ่งลักษ ณะ
ของผู้น านี้จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง มีอิสระและมีวิธีคิดที่เป็นกลาง (Peace of Mind) โดยวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานีเน้นการด าเนินงานด้าน Contemplative Education ซึ่งเป็นการเรียนให้รู้ตนเองให้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเป็นผู้น าให้คนในสังคม ซึ่งลักษณะของผู้น านี้จะ เป็นคนที่มีความเข้มแข็ง มี
อิสระและมีวิธีคิดที่เป็นกลาง (Peace of Mind) โดยใช้หลักค าสอนของท่านพุทธทาสเป็นแก่นในการ
สร้างความรู้เป็นการสร้างให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยรูปแบบในการด าเนินการสามารถด าเนินการได้
หลายทาง เช่น เปิดสอนเป็นวิชาทางเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไประดับปริญญาตรี  จัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา การท าปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ ก่อนส าเร็จการศึกษา  และควรอบรมใน
ลักษณะ Intensive Course เป็นต้น จากแนวคิดและแนวทางการด าเนินการข้างต้น วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี จึงด าเนินการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึ กษา  ซึ่งเป็นทางหนึ่งในการน า
แนวคิดด้านสันติศึกษาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น   

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดแนวคิด มีเปูาหมายในการท างานและด าเนินชีวิตให้มีความสุข 
2. เพื่อสร้างพลังใจให้นักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง     
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรัก  ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา 

 

            3. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้บัณฑิตเพื่อสนับสนุนการ
ท างาน) 

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุรา ษฎร์ธาน ี  มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่
ปี การศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบัน จ านวนมากกว่า 1,000 คน และผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตสุ
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ราษฎร์ธาน ีกระจายอยู่ในหลายจังหวัดและหลายสาขาอาชีพ เป็นกลุ่มศิษย์เก่าที่มีการรวมตัวกัน มี
การพบปะสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการ ดั งนั้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์
เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากับสถาบัน โดยสถาบันเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ประสานงาน เพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งในส่วนของการ
สะท้อนข้อมูลที่น าไปสู่การ เพิ่มคุณภาพบัณฑิต การให้ข้อแนะน าเก่ียวกับแหล่งงาน แนะแนวทางการ
ท างาน การหาแหล่งฝึกงานส าหรับว่าที่บัณฑิต การเข้ามาสนับสนุนหรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ตั้งปัญหาหัวข้อวิจัยหรือร่วมท าแหล่งทุน และการเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย รวมถึง
การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนั้น งานกิจการนักศึกษาจึงจัดโครงการ
พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า โดยสถาบันเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ 
ประสานงาน 

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ 
สถาบันและร่วมกันพัฒนาสถาบัน 

3. เพื่อเยี่ยมเยืยนให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเรื่องการท างาน 

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

 
อนึ่ง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้

งานท าหลังส าเร็จการศึกษาผ่านรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2561 

ได้มีการก าหนดนโยบายด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ดังต่อไปนี ้

1. ด้านการฝึกงาน 

 1.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาฝึกงาน  

 1.2 ประสานงานกับสถานประกอบการด้านการฝึกงาน  

 1.3 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  

 

2. ด้านสหกิจศึกษา 

http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=3
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2.1 จัดโครงการแนะน าสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้ นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์ของสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา 
ตลอดจนเพ่ือเป็นช่องทางในการตัดสินใจเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.2 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
2.3  มหาวิทยาลัยฯ  โดยงานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนา

นักศึกษา  จัดให้มีการอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็น    การเตรียมให้นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนที่จะไปปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติ    ตามเง่ือนไขที่
มหาวิทยาลัยฯก าหนด   นักศึกษาลงทะเบียนเรียน รายวิชาสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ คณะ /
สาขาวิชา ร่วมจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไป สห
กิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย โครงการเตรียมความพร้อมที่จัดโดย งานสนับสนุน
วิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา จ านวน 18 ชั่วโมง เป็นทักษะทางด้านทั่วไป และทักษะ
ทางด้านวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 15 ชั่วโมง  

2.4  ประสานงานกับสถานประกอบการในการขอต าแหน่งงานว่าง ส าหรับนักศึกษา 

สหกิจศึกษา 

2.5  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

2.6 จัดงานวันสหกิจศึกษา วิทยาเขตสุรา ษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา

แต่ละสาขาวิชาได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานสหกิจศึกษาระหว่างกัน ทั้ง

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาศั กยภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ การ

น าเสนอ บุคลิกภาพ และทักษะด้านอ่ืนๆ เป็นข้อมูลให้แก่นักศึกษารุ่นน้องส าหรับพิจารณาเลือกสถาน

ประกอบการสหกิจศึกษา ฝึกการท างานเป็นทีมและการสร้างภาวะผู้น าให้กับนักศึกษา ได้บัณฑิตที่มี

คุณภาพ สู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนให้นักศึกษาจากสาขาวิชาต่ างๆ ได้มีมุมมอง และตระหนักถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 

2.7  ประสานงานการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ระดับประเทศ 

นอกจากนี้ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมตามวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร และเป็น
การทบทวนเนื้อหาวิชาการที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา     
สหกิจศึกษา 1 หรือวิชาเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด จ า นวนไม่น้อยกว่า 
15 ชม. ก่อนออกสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา   (http://co-op.surat.psu.ac.th/) 
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8.4 รายการหลักฐาน 

1) โครงการพัฒนานักศึกษา 
2) โครงการทัศนศึกษา 

 

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

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี มีระบบ กลไกและแนวทางในการ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีและการให้บริการ เช่น มีการจัดสรรห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัยให้เหมาะสมกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดที่สามารถ
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wi-Fi เครื่องปริ้นเตอร์ ที่ให้
สามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์งาน ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษาในหลักสูตร 

นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานโดยงานพัฒนา นักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนา
นักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม non – 
academic ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ 
ดังนี้  
 
การพัฒนานักศึกษา 

มีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ
และบริบททางสังคม โดยการจัดการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
เพื่อการดูแลสุขภาวะเป็นองค์รวม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม 
 
ด้านให้ค าปรึกษา    

หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา บริการให้ค าปรึ กษา เมื่อไม่สบายใจ มี
ปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพื่อนและอื่นๆอีกมากมาย ก าลัง
หาทางออกต้องการคนช่วยคิด  
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บริการสารสนเทศ  
งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆทั้งในเรื่อง

ของการศึกษา การใช้ชีวิต อาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม  
 
ระบบหอพักนักศึกษา 

การดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
หอพัก เพ่ือให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพี่ดูแลน้อง 
โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาประจ าแต่ละหอพัก  หอพกัละ 5 คน คอยดูแลให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้น  

งานจัดการหอพัก มีการจัดบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้  
1. จัดบริการและสวัสดิการพื้นที่ภายนอกหอพัก 
 • จัดให้มีลานกิจกรรม เวทีกลาง และลานกีฬาในส่วนกลางของหอพัก  
 • จัดให้มีพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม การอ่ านหนังสือของแต่ละหอพัก โดยจัดท า

เป็นห้องเอนกประสงค์ มีโต๊ะเก้าอี้ สัญญาณอินเตอร์เน็ตบริการ  นักศึกษาสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลาที่ต้องการ  

 • จัดให้มีห้องละหมาดไว้บริการ 
 • จัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก เช่น กิจกรรมท าบุญ กิจกรรมเลี้ยงอาหาร

และขนมในช่วงสอบ เป็นต้น  
2. จัดบริการและสวัสดิการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในหอพัก ดังนี้  
 • จัดให้มีตู้น้ าร้อน-น้ าเย็น บริการนักศึกษาทุกอาคาร  
 • จัดให้ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ/ลานตากผ้าส าหรับทุกอาคาร  
 • จัดให้มีห้องอาหารส่วนกลาง บริการตู้เย็น / ตู้ไมโครเวฟ (แบ่งโซนไทยพุทธ- ไทย

มุสลิม) ในอาคารหอพักหญิงเช่ียวหลาน นางยวน  
 • จัดให้มีแม่บ้านบริการท าความสะอาดส่วนกลางและโดยรอบอาคารทุกอาคาร 
3. บริการและสวัสดิการด้านความปลอดภัย   
 • จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร ท าหน้าที่รับเรื่องฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือนั กศึกษา

ตลอด  24 ชั่วโมง โดยมีเบอร์สายดว่นที่นักศึกษาสามารถติดต่อได้   
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือปูองกันคนนอกเข้า

ออก  
 • มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกรณีเกิดเหตุ  
 • มีระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
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 • มีระบบสวัสดิการรถรับส่งจากหอพักไปยังอาคารเรียน ท าให้เกิดความส ะดวกและ
ปลอดภัยส าหรับนักศึกษาใหม่ 
 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ  

จัดให้มีกิจกรรมโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ จ าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ รณรงค์ ปูองกัน 
รักษาและฟื้นฟูด้านบริบทสังคม  

งานจัดการหอพักจัดให้มีระบบสวัสดิการพยาบาลหอพัก ดังนี้   
 • จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าหอพัก โดยมีเจ้าหน้าที่หอพักประเมินอาการเบื้องต้นก่อน

จ่ายยา/ ปฐมพยาบาล  
 • จัดให้มีบริการน าส่งโรงพยาบาลโดยรถสวัสดิการ /รถกู้ภัย ตามขั้นตอนการ

ประเมินอาการ 
 • จัดให้มีการอบรมแกนน านักศึกษาพยาบาลในเรื่องการประเมินอาการและการ

ช่วยเหลือผู้ปุวยภายในหอพัก 
บริการแนะแนวศึกษาต่อ 
งานวินัยนักศึกษา 
งานทุนนักศึกษา 

 
8.5 รายการหลักฐาน 

     - 

Intake of First-Year Students   

งานรับนักศึกษาใหม่ได้แสดงจ านวนรับการเข้าศึกษาตามสาขาวิชาและตามโครงการ
ต่างๆที่ประกาศรับสมัครและได้จ าแนกข้อมูลจ านวนรับ จ านวนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
จ านวนผู้มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ จ านวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์ จ านวนนักเรียนมารายงานเป็น
นักศึกษาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2557 n/a 60 69 
2558 n/a 60 69 
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Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2559 n/a 60 65 
2560 n/a 60 70 
2561 n/a 60 60 

 

 

Total Number of Students  

Academic Year 
Students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

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 
2561 60 63 61 61 2 247 
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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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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์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 มีการบริหารงานแบบรวมศู นย์บริการ ประสานพันธกิจ ดังน้ัน การ

จัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีอย่างเพียงพอ และทันสมัย อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์

ต่างๆ เช่น  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง และฝุาย

อาคารสถานที่ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย การจั ดการความพร้อมด้านอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และด้าน

การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา

สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปร ะสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ซึ่ง

ประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจค เตอร์ เครื่องฉาย

ภาพ 3 มิติ และเครื่องเสียง พร้อมด้วย ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวนขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 

ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 60  ที่นั่ง 

จ านวน 2 ห้อง และ ห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 80  ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 

 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  

ส่วนของห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและวิจัยนั้น  ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

และเครื่องมือกลางมีภาระหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 

โครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ซึ่งได้จัดให้มีห้องปฏิ บัติการด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรฯ โดยรวบรวมข้อมูล

รายวิชาปฏิบัติการที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน จากนั้นจัดรายวิชาปฏิบัติการ /
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ผู้รับผิดชอบ ก าหนดห้องปฏิบัติ  วันและเวลาในการเรียนการสอน แล้วจัดส่งข้อมูลไปยังงานทะเบียน 

ส่วนของการวิจัยได้จัดให้มีห้องเครื่องมือกลาง ซึ่งผู้วิจัยสามารถเข้าใช้ร่วมกัน  

อีกทั้ง ยังมีห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยละความปลอดภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จ านว น 1 ห้อง ความจุประมาณ 60 คน โดยมี

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก าหนดให้มี  เพื่อใช้ในการเรียน

การสอน  ได้แก่  เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องมือวัดความร้อน เครื่องมือวัดระดับความดังของเสียง 

เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุุนชนิดติดตัวบุค คล เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน  เครื่องมือเก็บตัวอย่างทาง  

จุลชีววิทยา  และตูต้รวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น  

ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีห้องปฏิบัติการระดับปริญญาตรี  

15 ห้อง ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง จ านวน 10 ห้อง และห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

จ านวน 4 ห้อง 

งานจัดการทรัพย์สิน 

งานจัดการทรัพย์สิน ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน
ภารกิจ ส่งผลให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขต       
สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะรับผิดชอบซ่อมบ ารุงโครง สร้างอาคารต่างๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ในวิทยาเขต โดยมีแบบส ารวจความพร้อมของห้องต่างๆเพื่อพิจารณาซ่อมและ
ปรับปรุง และมีระบบแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์  (ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ) เพื่อความรวดเร็วและ
สะดวกในการบริการ 

ด้านการเรียนการสอน ได้จัดห้องบรร ยายโดยมีขนาดจ านวนผู้เรียนที่เหมาะสมในแต่ละ
รายวิชาโดยมีห้องเรียนทั้งหมด  (รวมทุกหลักสูตร) จ านวน  34 ห้อง จ าแนกเป็นห้องเรียน จ านวน 40 
ที่นั่ง 7 ห้อง จ านวน 60 ที่นั่ง   4 ห้อง จ านวน 80 ที่นั่ง 4 ห้อง จ านวน 100 ที่นั่ง 3 ห้อง จ านวน 
120 ที่นั่ง 8 ห้อง จ านวน  150 ที่นั่ง 1 ห้อง จ านวน 160 ที่นั่ง 2 ห้อง จ านวน 200 ที่นั่ง 2 ห้อง 
จ านวน 220 ที่นั่ง 1 ห้อง จ านวน 325 ที่นั่ง 1 ห้อง และจ านวน 350 ที่นั่ง 1 ห้อง โดยห้องเรียน
ทั้งหมดติดเครื่องปรับอากาศ กระดานไวท์บอร์ด เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ แอลซีดีโปรเจคเตอร์ และ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีห้องประชุมขนาดใหญ่  2 ห้อง  ขนาดความจุ 500 คน และ 1,000 คน 
และอาจารย์ผู้สอนสามารถจองห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ (ระบบจองห้องเรียนออนไลน)์ 
 
9.1 รายการหลักฐาน  

1) รายงานสรุปห้องเรียน 



 

145 
 

2)   ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์          
                          http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php 
                 3)   ระบบจองห้องเรียนออนไลน์  
                          http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/index.php?viewpage=main 
 

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

 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้น

เพื่อท าหน้าที่ส่ง เสริมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอน การท าวิจัย และ

บริการชุมชน ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เพ่ือความจรรโลงใจและพักผ่อนหย่อนใจ

ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเป็นองค์กรที่มีการ

จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร ความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ 

ส าหรับการจัดหาทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ภายในห้องสมุดได้ด าเนินการตาม

กระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี ้

หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในที่ระบุใน มคอ. 3 

1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ของวิทยาเขตสุราษฎร์

ธานี เพื่อโหลดข้อมูล มคอ.3 มาสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ว่ามีให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือไม่ อย่างไร   

2. แจ้งผลการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF ให้กับผู้สอนทาง e-mail  

3. จัดท าตารางสรุปข้อมูล มี -  ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด แยก

รายสาขาวิชาของแต่ละคณะ  

4. จัดท าตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี -  ไม่มี แยกรายสาขาวิชาของแต่ละ

คณะ แล้วน าเสนอตารางสรุปให้กับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ล ะคณะโดยงานจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งนี้มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที่ปรากฏใน

หมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php
http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/index.php?viewpage=main
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หนังสือหรือเอกสารเสริมความรู้ทั้งทางวิชาการและอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุใน มคอ . 3 
โดยงานบร รณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จะจัดสรรโดยผ่านกระบวนการสอบถาม
มายังอาจารย์ในหลักสูตรฯ และน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาจัดซื้อตามความเหมาะสมต่อไป 
 
9.2 รายการหลักฐาน  

1)  สรุปรายการหนังสือในห้องสมุด 
2)  การเสนอขอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดประจ าป ี
3)  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด 
4)  การแนะน าการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม ่
5)  หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 

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

 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่ องมือกลางมีกระบวนการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียน การสอนต่างๆ ให้เพียงพอและทันสมัย ดังนี ้

1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 

-  หลังจากการจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้างาน

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะด าเนินการส่งแบบฟ อร์มส ารวจงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชา

ปฏิบัติการให้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชา

ปฏิบัติการ โดยปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ถึงงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ  

-  เมื่อรวบรวมจนครบทุกรายวิชาปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

จะท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษา ให้เพียงพอ

ตามค าขอของอาจารย์ประจ ารายวิชา 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ใช้ในการเรียนการสอน 

-  คณาจารย์ประจ ารายวิชาใ นหลักสูตรจัดท าคู่มือปฏิบัติการ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์

และสารเคมีที่จะใช้ในรายวิชา ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
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-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการส่งรายการไปยัง

บริษัทต่าง ๆ เพื่อขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีน้ัน ๆ 

-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการสอบเทียบราคาของ

แต่ละบริษัท  

-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการจัดท าขออนุมัติ

จัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี แต่ละรายวิชาปฏิบัติที่แสดงความต้ องการไปยังงานพัสดุ 

เพื่อด าเนินการจัดซื้อ พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ โดยผ่านหัวหน้างานปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแล ตามล าดับ เพื่อให้มี

วัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอที่จะใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3. ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย กระบวนกา รจัดหาครุภัณฑ์

ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการวิทย์ ฯ ด าเนินการดังนี ้

1) บันทึกข้อความจากงานนโยบายและแผน เพื่อให้หน่วยงานแสดงความต้องการ
ครุภัณฑ์ประจ าปี 

2) ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตรฯ์ จัดท ารายละเอียดความส าคัญและความจ าเป็น พร้อม
ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ 3 บริษัท/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดท ารายละเอียด
ความส าคัญและความจ าเป็น พร้อมใบเสนอราคาครุภัณฑ์ 3 บริษัท 

3) ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
รายการความต้องการครุภัณฑ์ 

4) งานนโยบายและแผน ตรวจสอบความต้องของเอกสารรายการความต้องการครุภัณฑ์
เพื่อเสนอคณะกรรมการ 

5) คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต พิจารณาล าดับความจ าเป็นของรายการครุภัณฑ ์
6) งานนโยบายและแผน สรุปผลการพิจารณาแจ้งกลับมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้หน่วยงานจัดท ารายระเอียดครุภัณฑ์พร้อมตั้งคณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจ
รับครุภัณฑ ์

7) พัสดุประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาครุภัณฑ์ เพ่ือก าหนดวันเปิดซอง 
และวันตรวจรับ 

8) บริษัทส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมตรวจรับ และสอนวิธีการใช้งานแก่ผู้รับผิดชอบ 
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9.3 รายการหลักฐาน  
1) แผนการเสนอของบประมาณการซื้อเครื่องมือ 
2) รายงานสรุปรายการเครื่องมือประจ าปีที่ได้รับ 
3) สรุปเครื่องมือที่มีต่อความต้องการใช ้ส าหรับการเรียนการสอนและงานวิจยั 

 

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

 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ไดต้ิดต้ังข้อมูลจุดให้บริการ รวม 128 จุด และมีความเร็วในการ

รับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 จุด และ

ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด อย่างไรก็ตามพบว่ าเครือข่าย Wifi ยังไม่

ครอบคลุมห้องเรียนทุกห้อง ท าให้รายวิชาที่มีการเรียนการสอนให้ห้องดังกล่าว เช่น การเรียนการ

สอนแบบ active learning บางกิจกรรม  ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมที่จ าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่าย 

Wifi ได้  ดังนั้นจึงได้มีการส ารวจความพึงพอใจของการใช้บริการ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 เพื่อน าไป

พิจารณาในการปรับปรุงระบบต่อไป ซึ่งพบประเด็นที่ต้องด าเนินการปรับปรุง ดังนี ้

(1) ระบบ Wifi ล่าช้า เมื่อมีนักศึกษาใช้งานเยอะ โดยเฉพาะในขณะที่ท าการเรียนแบบ 

Active Learning  

(2) ควรติดตั้งสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกจุด และเพิ่มความเร็ว 

(3) สัญญาณอินเตอร์เน็ต (Wifi) ไม่เสถียรเท่าที่ควร เป็นต้น 

 
9.4 รายการหลักฐาน  

1) แนวปฎิบัติการเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์  
2) แผนผังจุด hotspot ความเร็วในการใช้งานแต่ละจุด  
3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
4) รายงานปัญหาความพร้อมของห้องเรียน จาก มคอ.5  
5) สรุปผลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people 
with special needs are defined and implemented 

 
ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้ด าเนินการให้ มีรถสวัสดิการ  เพื่อรับส่งนักศึกษาภายในวิทยา

เขตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   และยังจัดให้มีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา  ให้ค าปรึกษา  จัดสวัสดิการ
ด้านสุขภาพ  ซึ่งด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา  กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา  เป็นการ
ด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษา 
โดยนักศึกษาสามารถเลือกช่องทางในการติดต่อได้ดังนี ้ 

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

หรือ เข้าปรึกษาด้วยตนเองห้องเพลิน  งานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองวิชาการการศึกษา 
นอกจากนี้  ยังจัดห้องกิจกรรมซึ่งเป็นอาคารกิจกรรมและนันทนาการไว้เพื่อรับรองการท า

กิจกรรมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้กับองค์กรต่างๆภายในมหาวิทยาลัย  เช่น ชมรม
ต่างๆ เป็นต้น   ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 20 ชมรม 

อีกทั้ง ยังจัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษาเบ้ืองต้นในลักษณะ  Pre-Clinic ที่เปิด
ให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและการน าส่ง
โรงพยาบาลกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉิน /ประสบอุบัติเหตุ และมีหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในวิทยาเขต  พร้อมทั้งการ
ติดตามอาการและการบริการประสานงานกับโรงพยาบาล  อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง  ซึ่งงาน
พัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดหายาสามัญประจ าบ้านตามแผน
ประจ าปีๆ  ละ 3-4 ครั้ง  โดยผ่านงานพัสดุเป็ นผู้ด าเนินการจัดซื้อให้แต่ละครั้งและมีกระบวนการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจรับทุกครั้ง  

 
สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากร ได้แก ่
1. ศูนย์กีฬาและนันทนาการ  ปัจจุบันศูนย์กีฬาและนันทนาการประกอบด้วยสถานที่ออก

ก าลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม  ได้แก่ อาคารสระว่ายน้ า  สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์และสนาม
กรีฑา ห้องฟิตเนส  สนามแบตมินตัน  และลานกีฬาเอนกประสงค์  โดยเปิดให้นักศึกษา  บุคลากรและ
บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ  ในปีการศึกษา  2561 ที่ผ่านมา  รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการโดยสามารถจองสถานที่ให้บริการได้ผ่านทางเวบไซต์ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

mailto:thidarat.w@psu.ac.th
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2. ห้องปฏิบัติการ  
- ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ  ได้มีการติดตั้งประตูอัตโนมัติและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  

ส าหรับการเข้าใช้ห้องเครื่องมือกลาง  1, ห้องเครื่องมือกลาง 2, ห้องโครงงาน 1, ห้องโครงงาน 2 และ
ห้องโครงงาน  3 และมีการติดต้ังกล้องวงจรปิดหน้าห้องโครงงาน  1, โครงงาน 2 และห้องโครงงาน  3 
ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากต้องการให้นักศึกษา  อาจารย์  ผู้ท าวิจัย  ได้รับความปลอดภัยในการท า
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ 

- ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดถูกน ามาใช้ในห้องโครงงาน  1, 2 และ 3 เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสอดส่องดูแลกิจกรรมของนักศึกษาในการใช้พื้นที่และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  โดยการ
บันทึกภาพไว้และสามารถดูด้วยการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ดูผ่านคอมพิวเตอร ์และโทรศัพท์ได ้

-  จัดให้มีระบบดูแลความปลอดภัย  เช่น แว่นตากันไอ  และอุปกรณ์ช าระล้างสารเคมีฉุก เฉิน 
กรณีสัมผัสสารเคมีอันตราย ใช้ตู้ดูดควันในกรณีที่ใช้สารเคมีที่ระเหยได้ง่ายและมีอันตรายสูง  เช่น กรด 
เบส เป็นต้น  

-  ติดต้ังถังดับเพลิงตามจุดต่าง  ๆ ซึ่งถังสีแดงใช้ในกรณีไฟไหม้  ทางงานอาคารสถานที่จะท า
การตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี ส่วนในห้องปฏิบัติการมีถังสีเขียวใช้ในกรณีเพลิงไหม้จากสารเคมี 

-  มีการเขียนบันทึกข้อความแสดงความจ านงขอชุดยาสามัญประจ าบ้านส าหรับน ามาใช้ใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ  

-  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่เข้าใช้ห้องโครงงาน  ในส่วน
ของอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศ าสตร์มีกริ่งฉุกเฉินให้เสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  เช่นไฟไหม้  
ซึ่งทางงานอาคารสถานที่จะท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี   และในห้องโครงงานนักศึกษายังมี
เครื่องตรวจจับควัน กรณีที่มีควันในระดับตรวจจับได ้เครื่องจะส่งสัญญาณเสียง  

-  ส าหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ  แก็สระเบิด หรือเกิดการรั่วไหลของสารเคมีนั้น  ทางศูนย์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย   โดยมีบุคลากรของศูนย์ฯ  ท าหน้าที่เป็น
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

โดยกรรมการชุดนี้มีหน้าที่สร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ
ยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในหน่วยงานอย่างมีระบบ  และท างานประสานกับ
คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะนี้ อยู่
ระหว่างด าเนินการร่างนโยบายบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย โดยนโยบายจะครอบคลมุการจัดการความปลอดภัยท้ังในด้านของการบรหิารระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย  ระบบการจัดการด้านสารเคมี  ระบบการจัดการของเสีย  ระบบฉุกเฉินและ
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ระบบติดต่อสื่ อสาร    ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์และเครื่องมือ  และการให้
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

ส าหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ  แก๊ส ระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารเคมี  นักวิทยาศาสตร์ของ                
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯและอาจา รย์ผู้ดูแลรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้ด าเนินการ
ชี้แจง แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าวแก่นักศึกษาเมื่อเข้าชั้นเรียนครั้งแรกของแต่ละภาค
การศึกษา 

3.  หอพักนักศึกษา จ านวนอาคารหอพัก ต่อจ านวนนักศึกษา ดังนี ้ 
(1) หอพักนักศึกษา  บริหารจัดการโดยวิทยาเขตสุ ราษฎร์ธานี   จ านวน  6 อาคาร   ได้แก่

หอพักนักศึกษาชายดาหลา  และปาริชาติ  จ านวนห้องพัก   108 ห้อง  รองรับนักศึกษาชาย   จ านวน 
324 คน  และหอพักนักศึกษาหญิงเชี่ยวหลาน   นางยวน ช่อม่วง และผกา จ านวนห้องพัก 302 ห้อง   
รองรับนักศึกษาหญิง  906 คน  รวมจ านวนนักศึกษาได้ทั้งหมด 1,230 คน  

(2) การจัดสรรห้องพักให้กับนักศึกษานั้น ทางหอพักนักศึกษาได้จัดสรรห้องพักพร้อมครุภัณฑ์
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยจัดสรรส าหรับนักศึกษาชั้นปีที ่1 จ านวน 70 % และ นักศึกษาช้ันปีที ่2-
4 จ านวน 30% ต่อปีการศึกษา ทั้งนี้ภายในห้องพัก  ได้จัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการส าหรับ
นักศึกษาที่เข้าพัก ได้แก ่ เตียงนอนเหล็ก ฟูกที่นอน พัดลมเพดาน  ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือพร้อม
เก้าอ้ีนั่ง โดยพื้นที่อาคารภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกไว้ส่วนกลาง แบ่งเป็น บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ใต้อาคารหอพักทุกหอพัก  ม้านั่ง
หลังคาโครงเหล็ก 8 ตัว  ซุ้มศาลาไม ้ จ านวน 2 ชุด  ส าหรับอ่านหนังสือ  พักผ่อน  บริเวณหอพักทั้ง 
4 อาคาร  มีระบบ Wi-Fi ทุกชั้น ทุกหอพัก  ไว้ท่องโลกการเรียนรู้ในโลกออนไลน ์  บริการเครื่องกด
น้ าด่ืม  เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น บริการจุดละ 1 เครื่อง  บริเวณชั้น 1  จ านวน 4 จัดให้มีแม่บ้าน
บริการท าความสะอาดส่วนกลางและโดยรอบอาคารทุกอาคาร ท าความสะอาดในเวลา 08.00 - 
16.00 น. ทุกวันจันทร ์ - เสาร ์ มีหน้าที่ท าความสะอาดทางเดินภายในหอพัก ห้องน้ า ห้องอาบน้ า 
บริเวณรอบอาคารหอพัก ทั้งนี้ได้ก าหนดข้อปฏิบัติและก าหนดเวลาเข้า-ออก หอพัก โดยแจ้งให้
นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักทราบ  

(3) ส าหรับการรักษาความปลอดภัยภายในหอพัก ได้จัดให้มีกล้องวงจรปิด ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร ท าหน้าที่รับเรื่องฉุกเฉิน
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเบอร์สายด่วนที่นักศึกษาสามารถติดต่อได้ มีระบบ
กล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกรณีเกิดเหตุ  มีระบบสวัสดิการรถรับส่งจากหอพักไปยังอาคารเรียน ท าให้
เกิดความสะดวกและปลอดภัยส าหรับนักศึกษาใหม่ มีถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ ทางหนี
ไฟและประตูหนีไฟ และระบบการตัดไฟอัตโนมัติหากเกิดกรณีไฟฟูาลัดวงจร นอกจากนี้ยังจัดให้มี
หอพักจัดโครงการอบรมปูองกันอัคคีภัยภายในหอพักปีละ 1 ครั้ง 
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(4) บริการและสวัสดิการพยาบาล งานจัดการหอพักจัดให้มีระบบสวัสดิการพยาบาลหอพัก 

ดังนี้   

 จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าหอพัก โดยมีเจ้าหน้าที่หอพักประเมินอาการเบ้ืองต้นก่อน

จ่ายยา / ปฐมพยาบาล  

 จัดให้มีบริการน าส่งโรงพยาบาลโดยรถสวัสดิการ /รถกู้ภัย ตามขั้นตอนการประเมิน

อาการ 

 จัดให้มีการอบรมแกนน านักศึกษาพยาบาลในเรื่องการประเมินอาการและการ

ช่วยเหลือผู้ปุวยภายในหอพัก 

 
               

             ภาพที่ 9.1 สิ่งก่อสร้างอ านวยความสะดวกด้านสภาพแวดล้อมในวิทยาเขต 
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9.5 รายการหลักฐาน  
1) แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยภายในวิทยาเขต 
2) ภาพกิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ  
3) การติดหลอดไฟเพ่ือให้แสงสว่าง ทั่วทั้งวิทยาเขต  
4) การติดกล้องวงจรปิด  
5) การรณรงค์ เรื่องความปลอดภยัในการใช้รถภายในวิทยาเขต  
6) การวางลูกระนาดในจุดที่ส าคัญ  
7) การกวดขันวินัยจราจร  
8) ผลการวิเคราะห์จ านวนห้องน้ าที่ใช้การได้ ต่อจ านวนคนที่ใช้งาน และความ

สอดคล้องต่อกฏหมายที่ว่าด้วยเรื่อง อาคาร 
9) ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานอาคาร และหอพัก 
10) เวบไซต์ศูนย์กีฬาและนันทนาการ    

http://sportscenter.surat.psu.ac.th/index.php 
11) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ และก าหนดเวลา

เข้า-ออก หอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 
students, alumni and stakeholders from industry, government and 
professional organisations. 

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its 
efficiency and effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 
alignment to the expected learning outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 

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

alumni and employers are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 10 
 

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

 
หลักสูตรมีการตั้งคณะกรรมการในการปรับปรุง หลักสูตร  มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในหลายๆทาง เพื่อการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก  5 ปีตามกรอบระยะเวลาที่ สกอ . ก าหนด โดยได้ท าการปรับปรุงล่าสุดในปี 
2562 และจะได้มีการน ามาใช้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 และมีการปรับปรุงในเนื้อหารายวิชา
และการจัดการรายวิชาเป็นประจ าทุกปี  โดยพิจารณาตามข้อก าหนดใน มคอ . 1, สกอ. มติจากที่
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน สถานประกอบการในการฝึกงาน และสหกิจศึ กษา 
และจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาร่วมในการออกแบบ และปรับปรุงหลักสูตร ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ซึ่งเป็นการประเมินที่มาจากหลากหล ายวิธี และหลากหลายช่องทาง ได้ แก่ จากการสอบถาม
พูดคุย การเข้าร่วมประชุม จากการสังเกตุพฤติกรรมของผู้เรียน  หรือการประเมินร่วมกับการประเมิน
ความพึงพอใจในด้านอ่ืนๆ  ท าให้หลักสูตรมีความมั่น ใจว่าได้ด าเนินการให้เ ป็นไปตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องจริงๆ  
 
10.1 รายการหลักฐาน  

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2) การประเมินหลักสูตรจากผู้เรียน 
3) ผลสรุปในการประเมินจากช่องทางต่าง ๆ  
4) ผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการในการรับนักศึกษาฝึกงาน 
5) ข้อสังเกตจากอาจารย์นิเทศที่ได้จากข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ 
6) หลักฐานแสดงการน าเอาผลประเมินที่ได้มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  

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

การพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรมีกระบวนการตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตร การแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การติดต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม การ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดี คณะสาธารณสุ ขศาสตร์แห่งประเทศ



 

157 
 

ไทย โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตาม  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยผู้สอนทุกคนมีการประชุมร่วมกันในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดการประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป แล ะปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี  โดยการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่ง
เป็นตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมมาร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร 
 
10.2 รายการหลักฐาน  

1) รายงานการประชุมสาขา  
2) รายงานการประชุมหลักสูตร  
3) กระบวนการด าเนินการในการปรับปรุงหลักสูตร 
4) การเข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาคณบดีคณะบดีสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

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

กระบวนการประเมินและปรับปรุง การจัดการเ รียนการสอน และการวัดประเมินผลมีการ
ด าเนินการดังนี้ คือ มีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ด้วยการให้นักศึกษาประเมิน
ผ่านการประเมินการสอนของอาจารย์ การประเมินรายวิชา อาจารย์ผู้สอนสังเกตจากพฤติกรรมของ
นักศึกษา และมีจัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะขอ งอาจารย์ผู้สอนด้านต่าง ๆ จากนั้น
ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค  คุณลักษณะของ
อาจารย์  จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการสอน รายละเอียดรายวิชา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 

 
10.3 รายการหลักฐาน  

ผลการประเมินการสอนทางระบบออนไลน์ 

 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลงานที่มีความ
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง  ๆ ของหลักสูตร และได้มีการน าเอาผล
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จากงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนแก่ นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการยกตัวอย่างเป็น
กรณีศึกษา การปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้มีความทันสมัยข้ึน หรือเป็นการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในงานวิจัยของอาจารย์ผ่านการเรียนในรายวิชา  โครงงานนักศึกษา 1 และ โครงงานนักศึกษา 2 
หรือออกมาในรูปแบบการท าวิจยัในชั้นเรียน  

จากการด าเนินการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้
ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจากงานวิจัย ได้รู้จักกระบวนการวิจัย และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความใฝุรู้ 
รู้จักการต้ังค าถาม  และการหาค าตอบด้วยกระบวนการทางวิชาการ ท าให้เกิดรูปแบบก ารเรียนการ
สอน แบบ  Active learning เช่น ในรายวิชาอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล  ความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม และมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  และบางส่วนมีการ
ท างานวิจัยด้านการยศาสตร์ ใช้การในเรียนการสอนในวิชาชีพเลือกการยศาสตร์ เป็นต้น 

 
10.4 รายการหลักฐาน  

1) มคอ.3 และ มคอ.5 เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

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

 
การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 

ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน ) มีส่วนกลาง (วิทยา
เขต)  เป็นผู้ดูแล โดยมีศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ดูแลรับผิดชอบสิ่งสนับสนุนด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งหมด ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางดูแลรับผิดชอบในส่วนห้องปฎิบัติการและการ
ให้บริการอุปกรณ์การวิจัยแก่นักศึกษา และหอบรรณสารสนเทศ ดูแลรับผิดชอบการให้บริการยืมคืน
หนังสือในห้องสมุด รวมถึงการประสานงานกับอาจารย์ในคณะฯ  ในการสั่งซื้อหนังสือที่เป็นประโยชน์
กับการเรียนการสอน 

หอบรรณสารสนเทศได้ท าการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอบรรณสารสนเทศ 
ผลการส ารวจพบว่ามีประเด็นความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยรวมเฉลี่ย 3.78 คะแนน จากคะแนนรวม 
5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
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ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่ องมือกลางได้ท าการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ในด้าน
นักวิทยาศาตร์ ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยผลการส ารวจจากทั้งอาจารย์และ
นักศึกษาทุกช้ันปี พบว่าโดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี  

จากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีที่ 1- 4 น้ัน อาคาร สถานที่  ห้องเรียน และ
สิ่งแวดล้อม ห้องสมุดและสื่อการศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ /คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย พบว่านักศึกษายังมีความต้องใน เรื่องของ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ควรมี
ความใหม่หรือทันสมัย มากกว่านี้  การท าความสะอ าดอาคารและ สถานที่เรียน  การปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ และการเพ่ิมหนังสือในห้องสมุด เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามการประเมินด้านคุณภาพของสิ่งสนับสนุนนั้น พบว่ายังไม่ได้ท าการประเมินครบ
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประเมินยังไม่ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
 
10.5 รายการหลักฐาน  

(1)  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดของศูนย์สารสนเทศ 
(2)  แบบส ารวจความพึงพอใจในการเรียนการสอนของศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ

กลาง 
 

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

หลักสูตรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใ ช้บัณฑิตผ่านการนิเทศฝึกงานและ สหกิจศึกษา การ
สอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต โดยแบบสอบถาม  และจากการเชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
มาร่วมให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรหรือในการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นดังกล่าว หลักสูตรได้น ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาและทุก
รอบของการปรับปรุงหลักสูตร  

 
10.6 รายการหลักฐาน  

1)  แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
2)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการ 
3)  หนังสือเชิญประชุมผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 11 
Output 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates 
are established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

  
 
     

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

       

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

  
 
     

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

 
 

      

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

  
 

     

Overall opinion        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN 11 

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

 
ในทุกปีการศึกษาฝุายงานทะเบียนจะมีการสรุปผลจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

และตกออก โดยในแต่ละกรณีที่มี การตกออก หรือมีปัญหาระหว่างการศึกษาจะอยู่ในความดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการคณะ มีการติดตามผล พิจารณาปัญหา และ
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หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานักศึกษาตกออกในที่ประชุมของสาขา ฯ และที่ประชุมหลักสูตรฯ โดย
แสดงรายละเอียดการตกออกของนักศึกษาแต่ละปี ดังตาราง  

 
Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year 
Cohort 
Size 

% completed first degree 
in 

% dropout during 

3 
Years 

4 
Years 

>4 
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 

2555  (มิถุนายน  2555 -
มีนาคม  2556) 

28  19 2 5 0 1 1 

2556  (มิถุนายน  2556 - 
มีนาคม  2557) 

45  31 6 4 3 0 1 

2557   (สิงหาคม  2557 - 
พฤษภาคม  2558) 

69  50 2 12 5 0 0 

2558  (สิงหาคม  2558 - 
พฤษภาคม  2559) 

68 1 56 5 3 3 0 0 

2559  (สิงหาคม  2559 - 
พฤษภาคม  2560) 

64    2 1 0 0 

2560 (สิงหาคม  2560 - 
พฤษภาคม  2561) 

70    4 3 0 0 

2561 (สิงหาคม  2561 - 
พฤษภาคม  2562) 

60   
 
 

2 0 0 0 

จากตาราง Pass Rates and Dropout Rates จะเห็นได้ว่านักศึกษามีการตกออกมาก
ที่สุดในช่วง ปี 1 โดยในปีการศึกษา 2561 มจี านวน 2  คน ซึ่งจากการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ตกออก 
พบว่า มาจากสาเหตุต่างๆ และหลักสูตรได้มีการประชุมหาแนวทางในการลดอัตราการตกออกของ
นักศึกษา สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้  
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สาเหตุการตกออกของ
นักศึกษา 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ไขที่ได้ด าเนินการ 

นักศึกษาถูก  retire 
เนื่องจากมีผลการเรียนที่  
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 

1) นักศึกษาที่รับเข้ามี
พื้นฐานความรู้ที่อ่อน 

มีการเพิ่มเกณฑ์ในการรับนักศึกษามาก
ขึ้น โดยเดิมก าหนด GPA ไม่ต่ ากว่า 2.5 
เป็น    ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีผลการ
เรียนในกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ า
กว่า 3.00  เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีพื้น
ฐานค วามรู้ เพียงพอในการเรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

2) นักศึกษาไม่สามารถ
ปรับตัวกับการเรียนใน
มหาวิทยาลัยได้ 

ในกระบวนการของการรับนักศึกษาใหม่ 
และการปฐมนิเทศของหลักสูตร 
อาจารย์ในหลักสูตร และรุ่นพี่ทุกช้ันปี 
จะเข้าพบและร่วมท ากิจกรรมกับ
นักศึกษาใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็ น
กันเอง ให้ค าปรึกษา และการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งจะสามารถช่วยท าให้นักศึกษา
สามารถปรับตัวกับชีวิตในมหาวิทยาลัย 
มีคนคอยแนะน าแนวทางและวิธีการใน
การเรียน และวางแผนการเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีรายวิชาพื้นฐานใน
ชั้นปีที่ 1  ที่ค่อนข้างหนัก ท า
ให้คนที่เรียนอ่อนไม่สามารถ
เรียนทันได้ 

มีโครงการติวในวิชาพื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ 
และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้
เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น รวมทั้งการให้
ค าแนะน าในการลงเรียนรายวิชาใน
เทอมต่อๆมา เพื่อให้สามารถมีเวลาใน
การเรียนอย่างเต็มที่ และรักษาระดับผล
การเรียนไว้ไม่ให้ต่ าเกินกว่ามาตรฐาน 
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สาเหตุการตกออกของ
นักศึกษา 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ไขที่ได้ด าเนินการ 

นักศึกษาย้ายไปเรียนใน
สาขาวิชาอื่นที่ตรงตาม
ความต้องการมากยิ่งขึ้น 

 

1) ความเข้าใจผิดในสาย
งานของสาขาวิชา  

2) เลือกเพราะอยากมีที่
เรียน หรือคิดว่าเป็นสาขาที่
หางานได้ง่าย แต่เมื่อเรียน
แล้วพบว่าไม่ตรงตามความ
ต้องการ 

มีการสื่อสารการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในหลายๆ ช่องทาง ตามที่กล่าว
มาใน AUN 7 และกระบวนการ
สัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สัมภาษณ์ก็มีการให้
ข้อมูลของหลักสูตรเพ่ิมเติม เพื่อให้
นักศึกษาได้เป็นข้อมูลในการเลือก
สาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการมาก
ยิ่งขึ้น 

  
11.1 รายการหลักฐาน  

1) รายงานการประชุมสาขา  
2) รายงานการประชุมหลักสูตร  
3) บันทึกข้อความการขอลาออกของนักศึกษา 
4) รายงานยอดสรุปนักศึกษาที่ถูก retire ในแต่ละปีการศึกษา 
5) โครงการพบที่ปรึกษา 
6) โครงการติวพี่ช่วยน้อง 
7) ระบบการล็อคในการลงทะเบียนกรณทีี่ผลการเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ 

 

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

 
ระยะเวลาในการส าเร็จการ ศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร ในปี การศึกษา 2561 มี

นักศึกษาทั้งหมด 61 คน จ านวนที่จบตามเวลาที่ก าหนด 4 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8   
และจะจบในเวลามากกว่า 4 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2  และยังไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้
เนื่องจากยังมีนักศึกษาที่จบมากกว่า 4 ปี อยู่ระหว่างการศึกษา และในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษา
จ านวน 52 คน จบตามเกณฑ์ ที่ก าหนด 4 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15  ยังไม่จบต้องใช้
เวลาในการส าเร็จการศึกษามากกว่า 4 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
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ส าเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 4.02 ปี หลักสูตรได้มีการประชุมหารือถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นขึ้นร่วมกับทางสาขาฯ เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษา
ที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปีได้ มาจากการไม่ผ่านการประเ มินผลการเรียนของ
รายวิชา ในชั้นปีที่ 4 ท าให้ต้องมีการเรียนซ้ าในปีการศึกษาต่อไป  โดยในปีการศึกษา 2561 สามารถ
สรุปผู้ที่ไม่ผ่าน ดังนี้ 
 

ชื่อรายวิชา จ านวนผู้เรียนทีต่้องเรียนมากกว่า 4 ป ี(คน) 
โครงงานนักศึกษา 2 2 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 
ทักษะชีวิต 1 

 
11.2 รายการหลกัฐาน  

1) รายงานการประชุมหลักสูตร 
 

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

 
จากการสอบถามข้อมูลการได้งานของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2561 มีจ านวน

ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2561   (อัพเดต
วันที่ 6  สิงหาคม 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

เพศ 
การได้
งาน 

สายงานที่
ท า 

ท างาน
อิสระ 

ศึกษา
ต่อ 

ระยะเวลาใน
การหางาน

หลังจากเรียน
จบ 

เงินเดือนที่ได้รับ 

ปี 2561 
ชาย ได้งานท า ตรงสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000 
ชาย ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 
ชาย ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 
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เพศ 
การได้
งาน 

สายงานที่
ท า 

ท างาน
อิสระ 

ศึกษา
ต่อ 

ระยะเวลาใน
การหางาน

หลังจากเรียน
จบ 

เงินเดือนที่ได้รับ 

หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <3 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <3 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <3 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน >20,000 
ชาย ได้งานท า ตรงสาขา   <3 เดือน >20,000 
หญิง ได้งานท า ไม่ตรงสาขา   <3 เดือน 10,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <3 เดือน 15,000 
หญิง ได้งานท า ไม่ตรงสาขา   <3 เดือน >10,000 
ชาย ได้งานท า ไม่ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <3 เดือน 15,001-20,000 

 

จากข้อมูลที่ได้พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้งานท าที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนในเวลา น้อย
กว่า 3 เดือน  ได้รับเงินเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000  บาท และถึงแม้ว่าจะมีผู้เข้ามาตอบ
แบบสอบถามในระบบเป็นจ านวนน้อย แต่จากความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษาท าให้ได้
ข้อมูลว่า นักศึกษา ส่วนใหญ่ได้งานท าที่ตรงตามความต้องการ ได้เงินเดือนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตาม
เปูาหมายที่หลักสูตร วางไว้  ซึ่งจากการสอบถามคนที่ไม่ได้ท างานตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ส่วนใหญ่
มาจากความรู้สึกไม่ชอบในสายงานที่ท ามากกว่า เพราะในสายวิชาชีพ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ) ทั้ง
ในพื้นที่และต่างพื้นที่ยังมีความต้องการด้านแรงงานเป็นจ านวนมาก ถึง แม้ว่านักศึกษาจะมีการได้งาน
ที่สูง แต่หลักสูตรก็ไม่ ได้หยุดการพัฒนาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานส าหรับบริษัท
ใหญ่ๆ ชั้นน าของประเทศได้ โดยมีหลายๆ  โครงการที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา 
เช่น การเน้นให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานภาษาในกลุ่มประ เทศอาเซียน เช่น ภาษาพม่า เขมร เพื่อใช้ใน
การสื่อสารระดับเบื้องต้นได้  
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11.3 รายการหลักฐาน 
1) แบบส ารวจการได้งานท าของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา 
2) Facebook หลักสูตร  
3) Line กลุ่ม  
4) รายการโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
5) รายช่ือสถานประกอบการที่นักศกึษาฝึกงาน 

 

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

 
จากผลการศึกษาในรายวิชาโครงงานนักศึกษา สามารถส่งผลงานของนักศึกษาเพ่ือตีพิมพ์

บทความวิจัยระดับชาติและ Proceeding ดังต่อไปนี ้
1. ผศ.ดร. ปัทมา เสนทอง, ลิเลียน วิวัฒน์จตุพลโยธาโคตร , สุทธินี เพช็รสีทองและกัญธิชา ศรี

หาใต้. 2561. ประสิทธิภาพของน้ ายาล้างผักต่อชนิดของสารก าจัดศัตรูพืชและปริมาณฟอร์มาลีน
ตกค้างในผัก. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 18(3): 1-10. 

2. Senthong P, Wittayasilp S, 2018. Mesurements and health impacts of carbon 
black and BTEXs in photocopy centers, Arch. Environ.Occup.Health, 73(3) : 169-175. 

Proceeding  
1. กาญจนา หลงโซ๊ะ , นุจรีย์ จันทร์พิทักษ์และจิตลดา กิตติจารุวัฒนา . ทัศนคติของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 2  

2. ธนากร คณะวาปี , วรัณชัย อินทะใจ และนุจรีย์ แซ่จิว . การส ารวจมาตรฐานระบบการ
ปูองกันและระวังอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา . การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 2  

3. พิลาวัลย์ เงินหนู, ศุภสรา ประสมทอง , อรประพันธ์ เต็งทองและนุจรีย์ แซ่จิว . การประเมิน
คุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฏร์ธานี . การประชุม
วิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที ่2  

4. บุษบา ทองค าเสน , กาญจนาภรณ์ ปรีชาและนุจรีย์ แซ่จิว . การตรวจวัดแสงสว่างภายใน
ห้องเรียนของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา  3 สุราษฏร์ธานี ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธาน.ี การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 2  
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5. Pattama Senthong, Natthakarn Watthanaphan, Siriwan Tiprongpon, Jutamas 
Suksom, Nattarika Pengrak and Kantima Ladondu. The study of formalin 
concentration from garland and fresh flowers in Maung district, surat Thani provinve. 
The 2 nd National Public Health Research Conference 2019.  
 
รายการหลักฐาน  

1) บทความวิจัย และ Proceeding  
  

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

 
หลักสูตรยังไม่มีระบบการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ออกมาอย่างเป็นร ะบบ และมีรูปธรรมที่ชัดเจน อาศัยการเก็บข้อมูลจากการด าเนินงานต่างๆใน
หลักสูตรมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา  เช่น การประชุมในหลักสูตร การประเมินการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา การพูดคุยกับสถานประกอบการในระหว่างการนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน และสหกิจศึกษา แ ละการคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปีก่อน ซึ่งไม่ได้มีการ
สรุปผลการประเมิน และวางแผนการด าเนินงานปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ในแต่ละส ถาน
ประกอบการได้มีข้อเสนอแนะ จากการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 3/2561 เพื่อการ
พัฒนานักศึกษามายังหลักสูตรฯ ดังต่อไปน้ี  

 
จุดเด่น - มีความละเอียด รอบคอบ  

- มีความขยันต้ังใจท างาน มุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้งานสิ่งใหม่ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

จุดด้อย  
 

- ไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจในการพูด การน าเสนองาน 
- ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรม Microsoft excel 
- การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายกับการท างานยังไม่เพียงพอ 

 
11.5 รายการหลักฐาน  

1) รายงานสรุปผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานจากอาจารย์นิเทศ 
2) แบบประเมินผลการฝึกงานจากสถานประกอบการ 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น) 

1. เป็นสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง  ท าให้มีผู้เรียนสนใจที่จะเข้าเรียนเป็นจ านวน
มาก ท าให้มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรฯเกินเปูาหมาย  

2. รายวิชาของหลักสู ตรเป็นไป ตามประกาศฯ  ของกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ท าให้
นักศึกษาที่จบไป สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

3. เป็นสาขาวิชาที่สามารถท างานวิจัย ได้หลากหลาย และสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการได ้

4.  มีเครื่องตรวจวัดพื้นฐานตามที่กฎหมายก าหนด ให้นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนและฝึกปฏิบตัิ  
5. อาจารย์ในหลักสูตรมีงานบริการวิชาการ ที่สามารถเอาความรู้มาบูรณาการกับการเรียนการ

สอนได้อย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่สามารถปฏิบัติงานในหลักสูตรได้จริง และอาจารย์ในระดับ
ปริญญาเอก  เนื่องจากนโยบายการรับบุคลากรของมหา ลัยที่ไม่บรรจุวุฒิปริญญาโทเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญเอก 

2. ระดับความรู้ของนั กศึกษาเข้าใหม่อยู่ในเกณฑ์ต่ า และนักศึกษาเข้าใหม่ขาดความเข้าใจ ใน
เนื้อหาที่แท้จริงของหลักสูตร 

3. ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การน าเสนอ และภาษาอังกฤษ 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือพื้นฐาน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในการ

ท าโครงงานวิจัยของนักศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากนโยบายการรับบุคลากรของมหาลัย 
มหาวิทยาลัยต้องทบทวนเกณฑ์ในการรับบุคลากรให้เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา  

2. ระดับความรู้ของนักศึกษาเข้าใหม่อยู่ในเกณฑ์ต่ าและนักศึกษาเข้าใหม่ขาดความเข้าใจใน
เนื้อหาที่แท้จริงของหลักสูตร  
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มีโครงการปรับพ้ืนฐานให้นักศึกษา และการท า roadshow เพื่อรับนักศึกษาที่มีความพร้อม
ในการเรียนมากขึ้น 

3. ขาดทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การน าเสนอ และภาษาอังกฤษ 
a. สอดแทรกการน าเสนอผลงานในรายวิชา 
b. ทรัพยากรการเรียน (Learning Material) เป็นภาษาอังกฤษ  
c. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ  
d. เพิ่มจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาภาษาอังกฤษจาก 12 หน่วยกิตเป็น 15 หน่วยกิต 

และจัดล าดับการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (Listing-Speaking, Reading-
Writing, Communication skill, Academic English, English for Working) 
และจัด Communication skill ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือพื้นฐาน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในการ
ท าโครงงานวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนด้าน ทรัพยากรในการเรียน
การสอนให้มากขึ้น 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1.จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
- ---ระดับปริญญาตร ี 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
2.จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 

 - ---ระดับปริญญาตร ี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
3.จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 247 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 247 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
4.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 6 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 3 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  3 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 
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CdsName CdsValues 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 3 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 2 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
- - --ระดับปริญญาตร ี - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญาโท 2 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
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CdsName CdsValues 
- - --ระดับปริญญาเอก 3 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 4 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

 - - --บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 1 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ใน 4 
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CdsName CdsValues 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  2 
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว - 
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
- - --ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว - 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 
7.การมีงานท าของบัณฑิต 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 59 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 57 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ 37 
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CdsName CdsValues 
ประกอบอาชีพอิสระ) 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 15,000 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.2 
8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท า
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ - 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน - 
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อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 
9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่
วันที่ออกประกาศ - 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 
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- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

 

 


