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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ด าเนินงาน และตั้งเปูาหมายเกี่ยวกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยยึดเอาปรัชญา และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น
เปูาหมายในการด าเนินงาน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน และเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบในการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี และมีการปรับปรุงเนื้อหาย่อยของรายวิชาในทุกปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยอยู่ เสมอ ทั้งนี้ ได้อาศัยข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ และมีการสื่อสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในทุกด้านไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอ  

ในด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้มีการจัด
รายวิชาทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ 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  

ในด้านบุคลากรและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา ทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์
ในคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามที่สภาพวิชาชีพก าหนดส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร รวมไปถึงการก าหนดภาระงานที่เหมาะสม และความก้าวหน้าทางวิชาการให้บุคลากร ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆส าหรับการเรียน ที่เพียงพอและ
ทันสมัย ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป 
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการบุคลากรในสายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รองรับการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการท างานของประเทศ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและเป็นมาตรฐานของระดับแรงงานไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต โดยการ
เป็นหลักสูตรของศาสตร์เชิงบูรณาการที่เน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมควบคู่การงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มองเห็นภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม สามารถแก้ปัญหาด้าน  
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างองค์รวม นอกจากนี้ยังเน้นให้
บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพ่ือให้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยหลักสูตรฯ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคราว
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 เ พ่ือให้ได้รับการรับรองและทันต่อการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 
ปัจจุบันหลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เพ่ือรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมติให้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 เทียบเท่าวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย ตามกฏกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2549 ซึ่งครอบคลุมการด าเนินงานของหลักสูตรในการรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560 ถึง 2564  
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2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
 1) มีความรู้ความเข้าใจ คาดการณ์ สืบค้น ประเมินและควบคุมปูองกันอันตรายจากการ
ท างานของผู้ประกอบอาชีพ เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดความเจ็บปุวย หรือเป็นโรค
จากการท างาน มีความปลอดภัยขั้นต่ าตามกฎหมายหรือมาตรฐานทางวิชาการ 

2) มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเลือก
และประยุกต์ใช้เทคนิคทางระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน สามารถใช้ข้อมูลสถิติ ระบาดวิทยามาประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ 
แนวโน้ม ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม 

3) เป็นผู้น าทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ด้านสาธารณสุข มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

4) มีความรู้และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สามารถใช้
เทคนิคที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาสากลและ
ภาษาอังกฤษ 

5) มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานกฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

6) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข 

 
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ด าเนินงานโดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสาขาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี  โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ควบคุมดูแล
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการ
วิชาการวิทยา เขตในการติดตามตรวจสอบการด า เนิน งาน  ทั้ งนี้ มี คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรตามความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาพที่ 1.1) 
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4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา 
นโยบายการประกันคุณภาพของคณะฯ มุ่งเน้นให้หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สภา

วิชาชีพและส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellent: EdPEX) ในระดับคณะ และในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN University Network-Quality Assurance: 
AUN) เป็นระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีคณบดีเป็นประธาน ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพ 
และตัวแทนจากหลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะเป็น QMR เพ่ือประสานงานและรวบรวมข้อมูลส าหรับ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร 
 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 แผนผังโครงสร้างองค์กรในการบริหารหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

สาขาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม 

รองอธิการบดี  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการวิชาการ วข. สรุาษฎร์ธานีกองวิชาการ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
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5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  
   5.1 โครงสร้างหลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                  144 หน่วยกิต  

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                  108 หน่วยกิต  
1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                                  30  หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข                                                  27  หนว่ยกิต 
3)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา                                 44  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโครงงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6 หน่วยกิต 

  
    5.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 
คน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 คน ดังนี้ 

1) ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
2) ผศ.ดร.นุจรีย์ แซ่จิว (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
3) อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
4) อาจารย์กชพรรณ หนูชนะ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
5) อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์ 

 
 6. บุคลากรสนับสนุน 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บริหารแบบรวมศูนย์บริการ จึงไม่มีกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัด
สาขาวิชา ในระดับคณะมีบุคลากรสนับสนุน จ านวน 8 ท่าน ทางคณะได้จัดสรรภาระงานให้กับ
บุคลากรฝุายสนับสนุน ดังนี้ 

1. นางสาวสุภาภัทร์  วัชระสวัสดิ์  รักษาการหัวหน้าส านักงานบริหารงานประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

2. นางสาวมารินี  บ้านนา รับผิดชอบด้านงานธุรการ 
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3. นางสาวอมรทิพย์  นิลสม รับผิดชอบด้านวิชาการของสาขาวิชา 
4. นางประกายแก้ว  โกวิทกิตติกุล รับผิดชอบด้านวิชาการของสาขาวิชา 
5. นางสาวพันธ์ทิพย์  เจริญศักดิ์ รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพ 
6. นางสนธยา  สนธิสุวรรณ รับผิดชอบด้านงานบุคคล 
7. นางกังสดาล  ไชยสุภา  รับผิดชอบด้านการเงิน 
8. นางสาวเอกพร ก าเนิดแก้ว รับผิดชอบด้านพัสดุ 

 
7. นักศึกษา 

ข้อมูลจากงานทะเบียน มีจ านวนนักศึกษาที่มีสถานะก าลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่รหัส 2558-2562
ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้                                                            
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

   ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3   ชั้นปีที่ 4 สูงกว่าชั้นปีที่ 4 รวม 
2562 75 55 62 61 5 258 
 
จากตารางข้างต้นมีนักศึกษาเข้าใหม่จ านวน 75 ราย ซึ่งเป็นไปตามเปูาการรับนักศึกษา ซึ่ง

ประกาศรับไว้ 60 ราย อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบการรับนักศึกษาจากปีการศึกษา 2558 ถึง 2562 พบว่า
มีจ านวนนักศึกษาที่เป็นไปตามเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าขึ้น ได้แก่ โครงการ Road Show 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเกิดจากความต้องการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันยังมีความคลาดแคลนอยู่ จึงท าให้นักศึกษาให้ความสนใจเข้ามาศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
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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 21 2559 19 2 21 

56 45 8 37 2560 31 6 37 

57 69 17 52 2561 50 2 52 

58 68 6 62 2562 57 5 62 

59 65 4 61 2563 59 2 61 

60 70 8 62 2564 - - - 

61 60 5 55 2563 - - - 

62 75 4 71 2564 - - - 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 2.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

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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ตารางท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2) 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ                                     
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ์ 

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

1. ผศ.ดร. นุจรีย์ แซ่จิว*     
    3-8401-00535-37-0 

ปร.ด./ สาธารณสุขศาสตร์ / 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 หล่าดอนดู่* 
    1-3104-00036-04-1 
 

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

  อาจารย์ณัฐจิตลาออก  



10 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ                                     
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ์ 

4. อาจารย์ ดร. ปฏิมา เพ่ิมพูน
พัฒนา 

  3-8603-00138-95-1 

4.  อาจารย์กชพรรณ  หนูชนะ* วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย / 2556 
ส.บ. / อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/ 2551 
วท.บ. /อนามัยสิ่งแวดล้อม/ 2549 

  อาจารย์ ดร. ปฏิมา เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอื่น 

5. อาจารย์ ลิเลียน วิวัฒน์ 
    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 : * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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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 าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

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

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

  ตารางท่ี 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 วิวัฒน์ 

 

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 

ผศ.ดร. นุจรีย์ แซ่จิว  ปร.ด./ สาธารณสุขศาสตร์ / 2552 
วท.ม. / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย / 2542 
วท.บ. / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ 
2539 

 
 

 

อาจารย์จิตรลดา                   
กิตติจารุวัฒนา 

วท.ม. / อาหารและโภชนาการเพ่ือการ
พัฒนา / 2555 
วท.บ. / สาธารณสุขศาสตร์ / 2549 

  

อาจารย์กัญธิมา หล่าดอนดู่ 
 
 

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

เป็นไปตามรูปแบบการรายงานผล AUN QA โดยเริ่มจาก AUN 1 – 9 โดยมีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน และผลการประเมินตนเอง โดยได้ระบุรายการเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นแก่คณะกรรมการ  ผู้ประเมิน และเพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรใน
แต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ จึงมีการใช้เกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร 7 ระดับ 
ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนทีแ่สดง
ถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes 
have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission 
of the university [1,2] 

       

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

       

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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เกณฑ์ 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 าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  

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

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 (มคอ.2) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนดของ สกอ. รอบ 5 ปี  โดยมี
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่ งการปรับปรุงครั้ งนี้ ได้ ท าการรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ประกอบการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์  ร่วมกับร่างมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ. 1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้
มีการด าเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-
Based Education: OBE) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

 
พันธกิจ (Mission) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. เป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และ
ประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล  

2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุปัญญา จิตสาธารณะ
และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ  

file:///C:/Users/Siwipa/AppData/Administrator/Downloads/1-2_TQF1.pdf
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วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของภาคใต้ ด้าน

การผลิตบัณฑิตและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการโดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

เป็นคณะชั้นน าของประเทศที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
พันธกิจ (Mission) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

การปรับปรุงหลักสูตร มีการด าเนินการเป็นขั้นตอนตามรายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขั้นตอนโดยสรุปตามภาพ 3.1 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง มีดังต่อไปนี้  

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

2) ส่วนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลายภาคส่วนทั้งความต้องการในการ
เรียนของผู้เรียน ความขาดแคลนของสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพในพ้ืนที่ รวมทั้ง
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรได้  คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ ได้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ บัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน  

3) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพ่ือรับรอง
หลักสูตร และผลิตบัณฑิตที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพก าหนด  
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จากองค์ประกอบดังที่กล่าวมา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในทิศทางที่สอดคล้องกับร่างมาตรฐานคุณวุฒิ 
(มคอ. 1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดังระบุไว้ตามเล่ม มคอ.2 (ภาคผนวก ง และ จ) โดยมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในตาราง 3.1   

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจ คาดการณ์ สืบค้น ประเมินและควบคุมปูองกันอันตรายจากการท างานของผู้

ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ด ีไม่เกิดความเจ็บปุวย หรือเป็นโรคจากการท างาน 

มีความปลอดภัยขั้นต่ าตามกฎหมายหรือมาตรฐานทางวิชาการ 

2. มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเลือกและ

ประยุกต์ ใช้ เทคนิคทางระบบการจัดการที่ เกี่ยวข้ องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน สามารถใช้ข้อมูลสถิติ ระบาดวิทยามาประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ 

แนวโน้ม ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม 

3. เป็นผู้น าทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสาธารณสุข มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและผู้อ่ืน  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

4. มีความรู้และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เทคนิคท่ี

เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มตา่งๆ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาสากลและภาษาอังกฤษ 

5. มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข 
 
 

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

และผู้อ่ืน เคารพในกฎ ระเบียบ สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

        

2) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม 
จริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
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) มีความรอบรู้โดยการติดตามความก้าวหน้าและผสมผสานเนื้อหา
ทางวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์กฎหมายและมาตรฐานด้าน           
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพได้ 

        

3) แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง          

4 ) มีความรู้ คว ามเข้ า ใจข้อมู ลที่ เ กี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์   
สาธารณสุขศาสตร์และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ  

        

3. ด้านทักษะทางปัญญา         

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถ   
บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ แ ล ะป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์      
สาธารณสุขศาสตร์และงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้ เกิด
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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
อย่างสร้างสรรค์รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
พัฒนางานวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

        

4) สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความ
เข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

        

5) สามารถค้นคว้าและศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ทางวิชาการด้าน        
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ด้านสาธารณสุขศาสตร์และงาน
ด้านสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ 

        

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

        

1) มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น มี
ความสามารถในการสื่อสาร ท างานกับผู้อ่ืนได้ทั้งในฐานะผู้น 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
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา  

        

2) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟังพูด อ่านและเขียน 

        

3) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือการสืบค้น 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 หลักสูตรมีการจัดประชุมหลักสูตรเพ่ือจัดท าการปรับปรุง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Programme Learning Outcome; PLO) ให้ทันสมัย โดยเพ่ิมจุดเน้น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและมีความเป็นสากลและวิเคราะห์ความสอดคล้องของ 
PLOs กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปัจจุบันหลักสูตรได้มีการปรับปรุง PLO และปรัชญาของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และไดน้ าไปใช้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรฉบับล่าสุด(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือใช้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 นี้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร(PLOs) ฉบับปรับปรุง ประกอบด้วย PLO1) วิเคราะห์และ

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมายและวิศวกรรมเพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยเชิงปูองกันของผู้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ PLO2) ออกแบบเทคนิคและ

พัฒนากระบวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่ง

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการ

พัฒนาภาคใต้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีการร่วมผลิตกับสถานประกอบการและจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ WIL อีกท้ังสอดคล้องกับพันธกิจด้านการสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุปัญญา จิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาภาคใต้และประเทศด้วยการสร้างเครือข่าย

สากล รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์

จริง PLO3) ปรับตัวและเรียนรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ท าให้งานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือใฝุปัญญาศึกษา เรียนรู้

เพ่ิมเติม และสอดคล้องกับพันธกิจ สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์มีวินัย

ใฝุปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์

จากการฝึกปฏิบัติ PLO4) สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน เทคโนโลยี

สารสนเทศ และจิตวิทยาสังคม เพ่ือสื่อสารและประสานงานในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของอาเซียนด้วย

การพัฒนาภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารตลอดจนใฝุปัญญาศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม PLO5) มีคุณธรรม ยึดมั่น

จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการสร้างบัณฑิต

ที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุปัญญา จิตสาธารณะ  
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1.1 รายการหลักฐาน 

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 

 
4) ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

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 จะเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ 3 ส่วน คือ ข้อก าหนดในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ร่าง
มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ. 1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
ก าหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน จะถูกกระจายเป็นความรับผิดชอบหลักและรอง ไปยังรายวิชาต่างๆ ทั้งที่เป็น
รายวิชาเฉพาะ และรายวิชาทั่วไป  ซึ่งได้แสดงในเห็นในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามเล่ม มคอ.2  

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

ส่วนทักษะเฉพาะด้าน (Specific Skill) ได้ถูกก าหนดลงในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ซึ่งมุ่งเน้นความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตและศาสตร์ประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้  ได้แก่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 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 สิทธิและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ 

  

2) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบ
คุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทยและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ 
และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  

  

4) สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   
2. ด้านความรู้   

1) เข้าใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด า ร ง ชี วิ ต และศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ด้ า นวิ ท ย าศ าสตร์
สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ภาษาและอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

  

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

  

3) แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่าง
ต่อเนื่อง  

  

4) มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์   
สาธารณสุขศาสตร์และด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Generic Skills Specific Skills 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถ   บูรณาการความรู้และประยุกต์ ใช้ ในงาน
วิทยาศาสตร์      สาธารณสุขศาสตร์และงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่วนรวม 

  

2) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

  

3) สามารถศึกษา คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

  

4) สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
ท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

  

5) สามารถค้นคว้าและศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ทางวิชาการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ด้านสาธารณสุข
ศาสตร์และงานด้านสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ 

  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  

1) มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความ
คิดเห็น มีความสามารถในการสื่อสาร ท างานกับผู้อ่ืนได้ทั้ง
ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

3) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

  

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
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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 เพ่ือการสืบค้น 
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
ความช่วยเหลือผู้ปุวยเพื่อการส่งต่อ 

  

3) สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัย การวางแผน
งานโครงการสุขภาพ การปฏิบัติตามแผน  การติดตามและ
การประเมินผล 

  

4) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการตรวจประเมิน ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ
และอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการท างานในสถาน
ประกอบการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย    

  

5) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
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 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ส าหรับ
การก าหนดผลการเรียนรู้ในร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2564 นั้น ได้มีการให้ความส าคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น และผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ดังตัวอย่างในตาราง 3.3  ได้น ามาใช้ในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังฉบับปรับปรุง ซึ่งการ
ด าเนินการนี้เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ และมีความเป็นปัจจุบัน 
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ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  กับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
Stakeholder Need 1: ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ  
1. ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารและนโยบายของประเทศในศตวรรษที่ 21                                                                                
2. ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกคิดเป็น คิดเป็นระบบ                                        
3. ปรับกระบวนการสอนเป็น Active Learning  การฝึกปฏิบัติ                                                     
4. ต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอถึงจะน าไปประยุกต์ใช้ได้                                     
5. เข้าใจการสร้างวัฒนธรรมเชิงปูองกันให้เกิดความปลอดภัยในอาชีพ                                     
6. มีความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพเพ่ือประยุกต์ใช้ในการวางแผนความปลอดภัย วางแผนการดูแลสุขภาพ                                                                                             
7. หาจุดแข็ง จุดเด่นของ ม.สงขลานครินทร์ ในพ้ืนที่                                                              
8. ควรสอนวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                                  
9. สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ ในชีวิตประจ าวัน มีบรรยากาศในการดูแลสุขภาพ                                               
10. แรงงานนอกระบบในภาคใต้มีมาก งานนี้จะมีการขยายออกไปให้มองเห็นโอกาส                                            
11. ต้องให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการท างานจริงในภาคอุตสาหกรรม                                 
12. ต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการในท้องที่ให้มาร่วมผลิตบัณฑิต                                       
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ตารางที่ 3.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
Stakeholder Need 2: ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ  

1. มีความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายเพื่อวางแผนการท างานให้เป็นไปตามกฎหมาย นายจ้างและลูกจ้างได้ท าตามกฎหมาย สอนการท างาน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย                                      

2. วิเคราะห์ข้อบกพร่องของสถานประกอบการได้เพื่อวางแผนช่วยเหลือให้สถานประกอบการณ์ด าเนินการได้ ตามกฎหมาย                                

ใช้งบประมาณน้อยเพ่ือได้ผลประโยชน์มาก                             

3. เข้าใจกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ ต้องมีการอบรมให้ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยให้แก่แรงงานต่างชาติ                                                                                             

4. ต้องให้นักศึกษารู้ว่าจบไปแล้วต้องท างานอะไร มีข้อบังคับอย่างไร ในต าแหน่งงานต่าง ๆ ต้องได้รับการอบรมและสอบใบประกาศฯทาง

วิชาชีพอะไร                                                    

5. ควรให้ศิษย์เก่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานที่ต้องติดต่อภาครัฐ และมีคู่มือ/เอกสารในการติดต่อบุคลากรภาครัฐ ให้นักศึกษาได้

เตรียมพร้อมในการท างานจริง มองภาพการท างานจริงในฐานะตัวแทนสถานประกอบการ                                                                        

6. ต้องให้ภาคราชการมาช่วยสอนยกกรณีตัวอย่างข้อพิพาทด้านอาชีวอนามัย                      
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ตารางที่ 3.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
Stakeholder Need 3: ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 

1. ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายให้มาปฏิบัติงานได้                                                   

2. ต้องมีทักษะการสื่อสาร โน้มน้าวใจและมีจิตวิทยาในการสื่อสาร                                     

3. มีความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบไฟฟูา ระบบโยธา เพื่อให้สามารถตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

ได้                                                              

4. เท่าทันเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ในการสร้างความปลอดภัยในการท างานได้                         

5. มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO 45001 และประยุกต์ใช้ในการท างาน                                   

6. ควรมีการสอนเสริมภาษาพม่า /กัมพูชา เพื่อเป็นจิตวิทยาในการดูแลแรงงานต่างด้าว เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาเพื่อสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันได้ จัดเสริมความรู้การอบรมเพ่ิมเติม                                         

7. ควรมีการฝึกงาน/สหกิจศึกษามากกว่า  1 ครั้ง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder Need 4: ผู้ใช้บัณฑิต 

1. เน้นการสอนภาคปฏิบัติในการท างานให้มากยิ่งขึ้น                                                     

2. ความกล้าแสดงออกต่อหน้าผู้คนจ านวนมาก                                                          

3. ไม่เปลี่ยนงานบ่อย                                       
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ตารางที่ 3.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
4. เสริมทักษะภาษาอังกฤษ พม่า กัมพูชา จีน ญี่ปุุน                                                       
5. การติดตามกฎหมายฉบับใหม่อยู่เสมอ 
Stakeholder Need 5: คณาจารย์ 
1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย วิศวกรรม                                                    
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง                                       
3. เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก                             
4. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสานงานและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                      
5. มีคุณธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder Need 6: กลุ่มศิษย์เก่า 
1. เน้นการสอนภาคปฏิบัติในการท างานให้มากยิ่งขึ้น                                                     
2. เสริมความกล้าแสดงออก กล้าเสนอความคิดเห็นต่อหน้าผู้คนจ านวนมาก                     
3. เสริมทักษะภาษาอังกฤษ พม่า กัมพูชา จีน ญี่ปุุน                                                    
4. เพ่ิมวิชาทางด้านการติดต่อสื่อสารหรือติดต่อกับหน่วยงานราชการ                              
5. เพ่ิมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคใต้                               
6. ทัศนศึกษา ดูงานด้านความปลอดภัยจากสถานประกอบการที่หลากหลาย                          
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ตารางที่ 3.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
7. เสริมการฝึกอบรมเฉพาะด้าน เช่น การท างานในที่อับอากาศ การปฐมพยาบาล 
Stakeholder Need 7: กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน 
1. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ                                 
2. เน้นการสอนภาคปฏิบัติในการท างานให้มากยิ่งขึ้น                                                         
3. เสริมทักษะการพูด การอภิปราย การน าเสนอ 
4. ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ 80%                                  
5. เสริมทักษะเกี่ยวกับอาชีพของสาขาวิชาโดยตรง                                                         
6. เพ่ิมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ                                                
7. ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลความปลอดภัยดีเด่น                            

8. ให้ม ีจป.วิชาชีพที่มีประสบการณ์จริงมาอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมความรู้และเตรียมตัวส าหรับฝึกงาน                                            
9. ให้นักศึกษาฝึกจัดนิทรรศการ เป็นงานสัปดาห์ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 
10. ให้รุ่นพี่เล่าประสบการณ์การท างานให้ฟัง                                              
11. เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์                                               
12. เสริมการปรับตัวจากวัยเรียนสู่วัยท างาน                                                      
13. จัดล าดับรายวิชาก่อนหรือหลังให้เหมาะสม                                                    
14. จัดวิชาเรียนหนักเบาในแต่ละเทอมให้สมดุลกัน                                                   
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ตารางที่ 3.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
Stakeholder Need 7: กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน (ต่อ) 
15. ลดวิชาที่มีความคล้ายกันรวมเป็นวิชาเดียวกัน                                                      
16. ให้ท าทั้งโครงงานและสหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ทั้งสองแบบ                                                        
17. เพ่ิมวิชาเลือกเสรีที่ตรงกับหลักสูตร  
18. เพ่ิมวิชาในหลักสูตรตั้งแต่ปี 1                  
19. เสริมการฝึกอบรมเฉพาะด้าน เช่น การท างานในที่อับอากาศ การปฐมพยาบาล                                        

20. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน้อย                      
21. อุปกรณ์และเครื่องมือไม่เพียงพอและไม่สมดุลกับจ านวนนักศึกษา                         
22. เสริมความรู้ด้านวิศวกรรมและการเขียนแบบ 
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1.3 รายการหลักฐาน  

1) เกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน  

2) ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
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  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

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

 
ปีการศึกษา 2562  เล่มหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ใช้ในการจัดการเรียน

การสอน ได้แก่ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตามรอบเวลาทุก 5 ปี ในการปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการทบทวนและน าข้อมูล
จากหลายด้านมาพิจารณา ได้แก่  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ร่าง มคอ. 1 และข้อก าหนดต่างๆ ที่
เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน ก าหนดลงไปในแต่ละรายวิชา ตาม mapping ที่ได้
แสดงไว้ใน มคอ. 2 เพ่ือให้มีความครอบคลุม และกระจายลงไปตามโครงสร้างรายวิชาของ
หลักสูตร    นอกจากนั้นมีการทบทวนย่อยทุกภาคการศึกษา ส าหรับแต่ละรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ยกตัวอย่างรายวิชา Special Topic 
ที่สามารถเปิดรายวิชาได้ในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนความรู้ที่มีความทันสมัย 
ตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มเติม ระหว่างรอบการปรับปรุงหลักสูตร  

ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรได้จัดท าเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือ
นักศึกษาและเผยแพร่แก่นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิขาและ
คณะฯ  พร้อมทั้งจัดท าเป็นแผ่นพับรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งเผยแพร่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หลักสูตร คณะ และวิทยาเขตฯ เช่น กิจกรรม road show เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
โรงเรียน ในเขต พื้นที่จังหวัดต่างๆ ของภาคใต้   

2.1 รายการหลักฐาน 
1) การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (มคอ.2) 
2) รายงานการประชุมการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตร 
3) การเปิดรายวิชา Special Topic 
4) เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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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 าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา ตามที่
แสดงใน มคอ.5 โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงร่วมกับการ
พิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใช้ในปีการศึกษาถัดไป  

 
2.2 รายการหลักฐาน 

1) http://tqf-surat.psu.ac.th 
 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders 

 
ผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสียของหลักสูตรได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้สอน และสถานประกอบ

กิจการ หรือผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งหลักสูตรมีการสื่อสารเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา แก่
ผู้ปกครอง และนักเรียนโดยการออกให้ข้อมูลตามโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่ ในโครงการ roadshow และ
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะที่สามารถเข้าไปดูได้  เมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรแล้ว จะมีการ
ปฐมนิเทศจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มือนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอีกครั้ง ส่วนของ
อาจารย์ผู้สอนจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรจากการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ การให้ค าแนะน าจาก
ประธานหลักสูตร และการได้รับส าเนาเล่ม มคอ. 2 เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สถานประกอบกิจการ หรือ ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าสามารถรับทราบ
ข้อมูลของหลักสูตรได้ทางทางเว็บไซต์ของคณะ และผ่านการสื่อสารจากอาจารย์นิเทศ สหกิจและ
ฝึกงาน 

หลักสูตรได้มีการทบทวนประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยสอบถามในกลุ่มนักศึกษาใหม่พบว่า ได้เข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรผ่านทาง roadshow และศิษย์
เก่า เปน็หลัก ซึ่งจ านวนนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา พบว่าเกินจ านวนรับมาโดยตลอด 
สามารถแสดงถึงการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาได้  นอกจากนี้อัตราการได้งานของบัณฑิตของหลักสูตร

http://tqf-surat.psu.ac.th/
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ก็สูงเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สามารถ
สะท้อนการรับรู้ข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิตได้   

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  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

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

       

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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เกณฑ์ 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 าโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของคณาจารย์ใน
หลักสูตร และมีการประชุมร่วมกันก าหนดรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับ ELOs โดยก าหนดออกมา
เป็นกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านและมีการระบุไว้ใน Curriculum mapping ของรายวิชาต่างๆ 
ตาม มคอ.3 ซึ่งการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เป็นไปตาม
ประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและร่าง มคอ.1 สาธารณสุขศาสตร์  
 หลักสูตรได้มีการติดตามการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ติดตามและตรวจสอบการรายงานผลการจัดการศึกษา (มคอ. 5) และเสนอเข้าคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีการทบทวนการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุผลการ
เรียนที่คาดหวัง เช่น รายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรมีการทบทวน
ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้หลักสูตรมีการเพ่ิมหรือปรับเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
  
3.1 รายการหลักฐาน 

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

 
  การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรนั้น มีการค านึงถึงความรู้ที่จ าเป็นต่อนักศึกษาทั้งใน

ส่วนของรายวิชาที่เป็นหมวดการศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะ ซึ่งได้มีการก าหนดบทบาทในแต่ละ
รายวิชาในการด าเนินการให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุไว้ใน 
Cirriculum mapping ตามเล่ม มคอ. 2 ทั้งนี้การออกแบบรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย มีการแบ่งกลุ่มวิชาตามเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม ตามเกณฑ์การพิจารณา
หลักสูตรของกระทรวงแรงงาน  ซึ่งจะต้องมีการกระจายรายวิชาในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุล  เพ่ือให้
เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ได้แก่   

วิชาด้านความปลอดภัย การบริการและการยศาสตร์  
วิชาด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  
วิชาด้านวิศวกรรมและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
วิชาด้านอื่น ๆ  
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทัศนศึกษายังสถานประกอบการในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้

นักศึกษาได้สัมผัสกับการท างานจริง ๆ ในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรง เป็น
ต้น  รายวิชาฝึกงาน  สัมมนา  โครงงานนักศึกษา 1  โครงงานนักศึกษา 2   สหกิจศึกษา 1 และ  สห
กิจศึกษา 2  เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษาบรรลุซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 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 

โดยมีการก าหนดแผนการเรียนที่สอดคล้องกับล าดับการเรียนรู้ทางวิชาการ (ความยากง่าย                
ความซ้ าซ้อน มีการจัดการความเกี่ยวข้องกันของรายวิชาในการออกแบบหลักสูตร)โดยจัดรายวิชา
พ้ืนฐานไว้ในชั้นปีแรก ส่วนวิชาชีพและวิชาชีพเลือก จัดไว้ในปี 2 ขึ้นไป พร้อมระบุรายวิชาบังคับเรียน
ก่อน ใน มคอ. 2 และมีการก าหนดแผนการเรียนและรายวิชาเรียนก่อนหน้า เรียนควบคู่ เรียนร่วม ใน 
มคอ. 2 
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หลักสูตรมีวิธีการในการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 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) และนอกจากนี้หลักสูตรได้มีการรับข้อมูลจาก
ภายนอก เพื่อมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชา จัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
จากการรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานที่ฝึกงาน ดูงาน และสหกิจศึกษา และวางแผนแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา 
 
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 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

พิพัฒนาการนิยม คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านเพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ

ปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรจึงน าปรัชญาการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางการก าหนดปรัชญา หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่

สอดคล้องกัน  โดยปรัชญาของหลักสูตร คือ ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาย

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเป็นศาสตร์เชิงบูรณาการที่เน้น การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มี

ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมควบคู่ความรู้ ความสามารถทางด้านอาชี

วอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือปกปูองดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณของ
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วิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

มาตรฐานสากล 

โดยผู้ เรียนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รับทราบถึงปรัชญาของหลักสูตรจากการ
ด าเนินการดังนี้    

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด าเนินการโดยวิทยาเขต กรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และส่งตัวแทนไปประชาสัมพันธ์ด้วยบางส่วน   

2. คณะได้จัดท าวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยให้สาขาวิชาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรไปยังคณะ 

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

ศึกษา 
5. ชี้แจง ตอนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
6. ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรในเครือข่ายหน่วยงานที่มีการ

ท าความร่วมมือกับหลักสูตร เช่น ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภาคใต้ และการเข้าเยี่ยมสถาน
ประกอบการในโอกาสต่างๆ เช่น นิเทศสหกิจศึกษา และฝึกงาน 

7.  การปลูกฝังระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

4.1 รายการหลักฐาน 

1) ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียน

การสอนที่ชัดเจนของหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ของ
ผู้เรียน โดยกลยุทธ์การเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรฯ กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning)  
และการจัดการเรียนการสอนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษควบคู่การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service 
learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ  หลักสูตรมีขั้นตอนด าเนินการ ในการก าหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียน ดังนี้  

1. สาขาวิชาประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบาย ข้อก าหนดของคณะและวิทยาเขต ซึ่งมีการเน้น
ให้จัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning 50% ทุกรายวิชาและ มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ  
โดยคณะก าหนดให้แต่ละสาขามีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 100 % อย่างน้อย 1 รายวิชา  

2.  อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนโดยเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ และสอดคล้องกับนโยบายของคณะและ            
วิทยาเขต  

3.  ประเมินการเรียนการสอนโดยผู้เรียน และอาจารย์ผู้สอนเสนอแนวทางปรับปรุงใน  
มคอ. 5   

ตัวอย่างของกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(Quality learning) และนักศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรฯ ได้แก่ 

- การบรรยายเนื้อหาวิชาในห้องเรียน มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้ใน

ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอน และช่วยน าทางไปสู่การศึกษาด้วยตนเองต่อไป ซึ่ง

ตอบสนองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโดยรวมการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย

สามารถน ามาใช้ได้ไม่เกิน 50% ของเนื้อหารายวิชา  

 - การเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการ

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  

- ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในชั้นเรียน และมี
การบูรณาการความรู้ 

- มีการอภิปรายเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา
ประยุกต์แก้ปัญหาของบทเรียน 

- มีการมอบหมายงานเพ่ือพัฒนาทักษะในด้านการท าความเข้าใจและการ
แก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีการอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
กลุ่มในชั้นเรียน การรายงานงานเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย หรือปัญหาที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่มและการสื่อสารกับคนอ่ืน ๆ 

-  ใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือบูรณาการเนื้อหา เพ่ิมทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

-   ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  
 

4.2 รายการหลักฐาน 

1) ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 
 

หลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนในการจัดการเรียนการสอนที่สร้างบรรยากาศการเรียนที่
ยืดหยุ่น ร่วมมือกันและฝึกความเป็นผู้ใฝุรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learners) โดยผ่านการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active learning  กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีดังนี้  

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

2.  มีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชาฝึกงาน โครงงาน และสหกิจศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาท าโครงงานที่สนใจ รายวิชาเหล่านี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักวิธีการเรียน วิธีการหาความรู้ ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้อย่างตลอดชีวิต 

3. วิทยาเขตจัดกิจกรรม โครงการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษโดยโปรแกรม Tell me more การอบรมภาษาอังกฤษในการท างาน (TOEIC) เป็นต้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการก าหนด
แนวทาง ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ผ่านกิจกรรม Tell Me More ดังนี้ 

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

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานหรือรายวิชาอ่ืนๆที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเข้าใช้โปรแกรม 
 

4.3 รายการหลักฐาน 

1) มคอ. 3  รายวิชาในหลักสูตร  
2) มคอ. 3  รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  
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 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

        

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

       

5.3 Methods including 
assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness 
of student assessment [6,7] 

       

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

       

5.5 Students have ready access 
to appeal procedure [8] 

       

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

 หลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี

คุณสมบัติตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนั้นจึงมีการประเมินผู้เรียน เป็น 3 

ช่วง ได้แก่ การรับเข้า ซึ่งผู้เข้ามาศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือกตามโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด (โครงการรับนักศึกษารูปแบบต่างๆ เช่น โครงการเพชรนครินทร์ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน) คือ

พิจารณาคุณวุฒิการศึกษา เช่น ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษา  ม.6 สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า 

เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.40  รวมทั้งก าหนดคะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.40 เช่นกัน และประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์จาก

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการสอบเข้าทั้งในรูปแบบของการรับตรง และ admission   แต่

อย่างไรก็ตามข้อมูลจากปี 2558 เมื่อพิจารณาคุณภาพของนักศึกษาที่เข้ามาพบว่า มีผลการเรียนด้าน

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาได้คุณภาพ

ตามความต้องการของหลักสูตร หลักสูตรได้มีการปรับเกณฑ์การรับเข้านักศึกษาของปีการศึกษา 

2559  โดยเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.40   รวมทั้งก าหนดคะแนนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75  ด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 2.50 ซึ่งมีผล

ต่อคุณสมบัติของนักศึกษาที่ประกาศรับในแต่ละโครงการในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

ในการติดตามความก้าวหน้า ระหว่างศึกษา สามารถพิจารณาได้จากการทดสอบย่อย 

ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาค โดยก าหนดไว้ใน มคอ. 3  ของแต่ละวิชา การออกข้อสอบ

ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา และมีการประเมินข้อสอบโดยกรรมการประเมินข้อสอบ

ในทุกรายวิชา นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การประเมินด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  ด้านทักษะทางปัญญา โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน นอกจากนี้มีการประเมิน 

คุณลักษณะของนักศึกษาจากสถานประกอบการ ระหว่างการฝึกงานหรือปฏิบัติสหกิจศึกษา  

ในการส าเร็จการศึกษาผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบตามเกณฑ์ของ

หลักสูตร โดยกระบวนการส าเร็จการศึกษานอกจากวิชาต่างๆ ที่ต้องได้รับผลการเรียนที่ไม่ใช่เกรด E 

และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.00 แล้วต้องผ่านการร่วมกิจกรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 
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5.1 รายการหลักฐาน 

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

 

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

 

ในทุกๆ รายวิชา อาจารย์ประจ าวิชาจะมีการชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการ
ประเมิน และการให้คะแนนต่างๆ อย่างชัดเจนให้นักศึกษาได้รับรู้ ซึ่งการประเมินเหล่านี้สอดคล้อง
และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และเกณฑ์การประเมินต้องมี
มาตรฐาน  มีการระบุข้อมูลเหล่านี้ใน มคอ. 3 และมีการเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาทราบ  ทั้งนี้วิธีการ
เรียนและประเมินผลเป็นการตกลงร่วมกันกับผู้เรียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการ 
ช่วงเวลาประเมินและเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีหลายรูปแบบ ในแต่ละรายวิชา เช่น การสอบข้อเขียน 
การสอบปากเปล่า การน าเสนอ การรายงานผลการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 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 
       

รายวิชาในหลักสูตรได้มีการออกแบบวิธีการประเมินผู้เรียนที่แตกต่างกัน 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
การตรวจประเมินความเหมาะสมของข้อสอบโดยกรรมการที่หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดจากคณาจารย์ที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์นั้นๆ  รายวิชาละ 2 คน เพ่ือตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของเนื้อหาในข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ก่อนจัดส่งไปยังฝุายผลิตข้อสอบ 

การประเมินผู้เรียนโดยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การสอบปากเปล่า การน าเสนอ การรายงาน
ผลการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น อาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชามีเกณฑ์ในการให้คะแนน เพ่ือความถูกต้องและแม่นย าในการวัดประเมินผล  ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงและมีการสื่อสารระหว่างอาจารย์และผู้เรียน   เช่น รายวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา มีการ
ประเมินจากผู้ดูแลการฝึกงาน และจากอาจารย์นิเทศฝึกงาน โดยประเมินด้านต่างๆ ได้แก่ การน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงาน ผลงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และการอยู่ ร่วมกันกับผู้อ่ืน เป็นต้น ซึ่ง
ภายหลังการฝึกงานเสร็จสิ้น มีการประเมินในรูปแบบของการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ฝึกงาน และมีการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกัน
ประเมินผลการฝึกงานดังกล่าว  โดยผู้เรียนทุกคนจะถูกประเมินโดยใช้แบบประเมินที่ผ่านการ
พิจารณาความถูกต้องแล้วและมีรูปแบบที่ชัดเจนดังกล่าว รายวิชาสัมมนา มีการประเมินการน าเสนอ
หัวข้อสัมมนาที่นักศึกษาสนใจ โดยมีการออกแบบแบบประเมินการน าเสนอเป็นแบบ rubrics  และมี
คณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกันประเมินผล 

เมื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้น หลักสูตรฯ จะมีการประชุมพิจารณาการให้เกรด และ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกรดที่ผิดปกติก่อนที่อาจารย์แต่ละท่านจะส่งระดับคะแนน ในบาง
รายวิชาที่มีนักศึกษาไม่ผ่านจ านวนมาก หรือมีระดับคะแนนผิดปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
ขอให้แสดงรายละเอียดวิธีการประเมิน เพ่ือไม่ให้เกิดอคติในการประเมินผลการเรียน 
 

5.3 รายการหลักฐาน 

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

หลักสูตรมีระบบในการติดตามความก้าวหน้าของผลการเรียน และการแก้ไขปัญหาที่
ทันท่วงที โดยในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ  ผลการประเมินนักศึกษาได้ก าหนดให้มีการแจ้งโดยติด
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค และคะแนนเก็บก่อนกลางภาคแก่ผู้เรียน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
หลังการสอบกลางภาค เพ่ือให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนให้ได้รับคะแนนที่ดี
ขึ้น หรือพิจารณาการถอนรายวิชากรณีที่คะแนนต่ าโดยค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งระยะเวลาจะต้องด าเนินในช่วงการถอนรายวิชาที่ให้สัญลักษณ์ W หลังประกาศคะแนน 1 
สัปดาห์ นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอค าแนะน าในการเรียนเพ่ือปรับปรุงผลการเรียน
ให้มีระดับคะแนนสูงขึ้นได้ รวมทั้งหลักสูตรฯ ได้มีการจัดท าโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
หลังประกาศคะแนน เพ่ือรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างทันท่วงทีด้วย 

ส าหรับรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานกับ
ผู้ดูแลทุกสัปดาห์และรายงานผลในระบบการปฏิบัติงานออนไลน์ทุกวัน  ผู้ดูแลนักศึกษาในสถาน
ประกอบการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการท างานได้ทันที  
การนิเทศฝึกงานและสหกิจโดยอาจารย์ผู้นิเทศ ก็เป็นวิธีการในการให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานเพ่ือการ
ปรับปรุงในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 

5.4 รายการหลักฐาน 

1) มคอ. 5   
2) โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา   
 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
 

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับคะแนนและเกรดกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง  
นอกจากนี้สามารถยื่นแบบค าร้องขอทบทวนผลการเรียนเข้าสู่คณะกรรมการบริหารของคณะเพ่ือ
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พิจารณาได้  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเหตุผลของการขอทบทวนเพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอนของฝุายทะเบียนต่อไป  

 

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 
ethics. 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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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 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

6.5 Training and developmental needs of 
academic staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them [8] 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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 าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, 
research and service 
 
การวางแผนอัตราก าลังด้านวิชาการ             

กระบวนการการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาม
แผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี 
 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ 
นโยบายและแผน วิเคราะห์ปริมาณงาน (ทบทวนปีละ 1 ครั้ง) 

ค านวณ FTES/Teaching load/จ านวนรายวิชา 
ก าหนดจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม 
เปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังที่มี 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการเพ่ิมใหม่ 

ผู้บังคับบัญชา พิจารณากลั่นกรอง 
คณะ/หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบข้อมูล/ ยืนยันความต้องการอัตราก าลัง 
นโยบายและแผน จัดท าแผนอัตราก าลังฯ ระยะ 4 ปี ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
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ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ 
ก าหนด 

กองแผนงาน ประมวล วิเคราะห์ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 
อัตราก าลังและค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
พิจารณากลั่นกรอง กรอบอัตราก าลังฯ ระยะ 4 ปี 

ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก าหนดกรอบอัตราก าลังฯ ระยะ 4 ปี 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราก าลังฯ ระยะ 4 ปี 
กองแผนงาน แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี ให้คณะ/หน่วยงาน ทราบ 
นโยบายและแผน แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี ให้คณะ/หน่วยงาน ในวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานีทราบ 

 
การวางแผนและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ควบคุมโดยการบริหารของงานแผนและนโยบาย เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมาก
ขึ้น หลักสูตรจึงได้ด าเนินการแจ้งความจ านงค์เพ่ือขอวิเคราะห์อัตราก าลัง โดยมีขั้นตอนดั งต่อไป
ต่อไปนี้   

1. ค านวณภาระงานสอนของอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรและส่งไปยังกองการบริหารและการ
พัฒนายุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือขอกรอบต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเพ่ือให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรงตามที่สภาวิชาชีพก าหนด ทางหลักสูตรจึงได้ก าหนดคุณสมบัติขอ ง
อาจารย์ที่จะเปิดรับตามกรอบต าแหน่งที่ได้ขอไป ดังนี้                                                                         

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย     สุขสาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

- ต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                        
สุขสาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                                                           

- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การท างานบริการวิชาการในสถานประกอบการหรือชุมชนภายนอก        
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จากการวิเคราะห์ของงานแผนและนโยบาย ปีการศึกษา 2557 ข้อมูลจ านวนชั่วโมงสอน 
(Working Load) ของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่าควรมีอาจารย์จ านวน 2-5 
อัตรา จ านวนอาจารย์ของหลักสูตรที่มีอยู่ 5 อัตรายังสามารถรองรับภาระงานสอนได้ตามเกณฑ์ 150 
ชม.ต่อภาคการศึกษา (300 ชม. ต่อปีการศึกษา) (ใช้ข้อมูลของปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีนักศึกษาเพียง
ชั้นปีที่ 3)  ในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มีจ านวน
นักศึกษาครบทั้งสี่ชั้นปี จากข้อมูลภาระงานสอนปีการศึกษา 2558  พบว่าควรมีอาจารย์จ านวน 4-7 
อัตรา  งานนโยบายและแผนจึงมีการวางแผนขอกรอบอัตราก าลังใหม่ในปี พ.ศ. 2560 ส าหรับ
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจ านวน 2 อัตรา  และปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1 อัตรา 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตระหนักถึงความจ าเป็นของการมีบุคลากรที่ตรงตามศาสตร์
วิชาชีพและมีจ านวนที่เหมาะสม จึงมีการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา โดยเฉพาะ
ภาระการสอนและการดูแลนักศึกษา เพ่ือปูองกันการเกิดผลกระทบใดๆ  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 อาจารย์        กชพรรณ หนูชนะ  และมีการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ต าแหน่ง
อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา  ซึ่งปิดรับสมัครในวันที่ 12 มิถุนายน 
2563 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 มิถุนายน 2563                                                                                                                                                                                                  
 
แผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อก าหนดกรอบนโยบาย วางระบบการพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรู้ในองค์กร รวมถึงประเมินติดตามการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีหน้าที่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ไว้ดังนี้ 
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 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยังมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต        
สุราษฎร์ธานี  เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากรและขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมมากขึ้นและก าหนดเส้นทางความเชี่ยวชาญระดับบุคคล (สอนหรือวิจัย) เพ่ือผลักดันการ
สร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการ ต้องด าเนินการเรื่ อง
ความก้าวหน้าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยให้บุคลากรสาย
วิชาการ จะต้องมีการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าทั้งทางด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือก าหนดแนวทางความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพของตนเอง 
โดยมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนในการด าเนินการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ
ด้านต่างๆ เช่น 
 - การสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D.50%) 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
 - โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่  
 - การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร) 
 - ทุนสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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บุคลากรสายวิชาการเมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วนสามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  

1. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
1.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
1.1.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
1.1.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 ในกรณีที่ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบได้ไม่น้อยกว่า สามหน่วยกิต 
ระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งมาแล้ว อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพนั้นมาร่วมค านวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน 
 กรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์
ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกันเพ่ือขอ
แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 
 ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานแล้ว 
  1.2 ผลการสอน 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช านาญใน
การสอน ไม่น้อยกว่า 3.5 จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน 
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และมีคุณภาพดี 
      1.3 ผลงานทางวิชาการ 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) 
ที่มาจากหลายสถาบัน โดยมีปริมาณผลงานทางวิชาการอย่างน้อยดังนี้ 

1.3.1 ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
1.3.2 ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ 

หรือ 
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1.3.3 ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ 
1.3.4 ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม 

  1.4 วิธีพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 5 คน การตัดสินให้ถือเสียง
ข้างมาก และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

2. ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
2.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี        

2.2 ผลการสอน 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค โดยมีความช านาญพิเศษในการสอน                       
ไม่น้อยกว่า 4 และจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระ
งานสอน ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้อง
เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่
กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดี มีการอ้างแหล่งที่มาและได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว 

     2.3 ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการเดิม ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการ
เผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลายสถาบัน โดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งอาจเสนอ
ผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณ
อย่างน้อย  

ดังนี้ 
(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง  หรือ 
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(2) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 2 รายการ  หรือ 
(3) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 2 เรื่อง 

และ 
(4) ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 

 วิธีที่ 2  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอย่าง
น้อย ดังนี้ 

(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 เรื่อง   และมี
คุณภาพดี 1  

เรื่อง  หรือ 
(2) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะ 
อ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี  หรือ 

(3) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้
สังคมซึ่งม ี

คุณภาพดี 
      2.4 วิธีพิเศษ 
มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้ งผู้ ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ซึ่ งมี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือ การเสนอ
แต่งตั้งต าแหน่งที่สูงขึ้นในสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากในต าแหน่งทางวิชาการก่อนหน้า 

ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย  5 
คน การตัดสินให้ถือเสียงข้างมาก และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

3. ต าแหน่งศาสตราจารย์   
 3.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 

ปี    
3.2 ผลการสอน 
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ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องประเมินผลการสอน 

     3.3 ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการเดิม ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐาน
ว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลายสถาบัน โดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งอาจเสนอ
ผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้ 

 วิธีที่ 1  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก และมี
ปริมาณอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล 
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 
เรื่อง  และ 

(3) ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 
 วิธีที่ 2  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและมีปริมาณ

อย่างน้อย ดังนี้ 
(1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล 
ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด หรือ 

(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมลู 

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 
เรื่อง 

 3.4 วิธีพิเศษ 
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 มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ โดยให้เสนอ
ผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 และด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยห้าคน และการตัดสิน
ให้ได้รับคะแนนเสียง  ไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีเด่น 

กระบวนการประเมินการสอน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันก าหนด 
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
ประกอบด้วย 

1. คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่

เสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ 
3. หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
โดยผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอน ซึ่งอาจขอรับการ

ประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้                
ไม่เกิน 3 ปี 

อนึ่ง ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-
TPSF)       ที่ใช้ผลงานการจัดการเรียนสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2561 เป็นต้นไป สามารถใช้ผลการ
ประเมินดังกล่าวเป็นผลการประเมินการสอน โดยไม่ต้องยื่นขอประเมินผลการสอน ทั้งนี้ ผลการ
ประเมิน มีอายุได้ไม่เกิน               3 ปี  

ขั้นตอนกระบวนการประเมินการสอน 

 
 

ผู้ด าเนินการ กิจกรรม 
บุคลากรสายวิชาการ ยื่นขอรับการประเมินผลการสอน 
บริหารงานบุคคล รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร 
คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน ด าเนินการประเมินผลการสอน 
บริหารงานบุคคล แจ้ งผลประเมินการสอนให้ผู้ ยื่ นขอรับการ

ประเมิน 



 

71 
 

ขั้นตอนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ด าเนินการ กิจกรรม 
บุคลากรสายวิชาการ ยื่นแบบขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ (ก.พ.อ.03) และผลงานทางวิชาการ 
บริหารงานบุคคล รับเรื่องและตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมผลงาน 
คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณากลั่นกรองแบบ ก.พ.อ.03 ผลงานทาง

วิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บริหารงานบุคคล ส่งแบบค าขอและผลงานไปยังมหาวิทยาลัย 
กองการเจ้าหน้าที ่ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลงานทางวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาความเห็น 
กองการเจ้าหน้าที ่ แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ 
 

คณาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้วางแผนการเข้าสู่ต าแหน่ งทาง
วิชาการ               ดังตารางด้านล่าง 

อาจารย ์ รศ. 
1. ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง 2564 
2. ผศ.ดร.นุจรีย์ แซ่จิว 2567 

เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน การได้รับต าแหน่งทางวิชาการ การได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น จึงมีการยกย่องชมเชยบุคลากรและการเผยแพร่บุคลากรโดยทั่วไปได้
ทราบ 

ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ในหลักสูตรจ านวน 1 คน คือ ดร.นุจรีย์ แซ่จิว ได้ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง ได้ยื่นประเมินการสอนขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์
แล้วและอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เนื่องด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 
คน คือ อ.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา อ.กัญธิมา หล่าดอนดู่ และ อ.กชพรรณ หนูชนะ ซึ่งเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงท าให้ไม่สามารถขอต าแหน่งทาง
วิชาการใดๆ ตามแผนที่หลักสูตรวางไว้ ท าให้เป็นความเสี่ยงของหลักสูตรในการขาดแคลนอาจารย์ผู้มี
ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามที่ สกอ. และแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
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6.1 รายการหลักฐาน 

1) แผนภาระการสอนของคณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 2) แผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (แผนอัตราก าลัง ระยะ 4 
ปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 3) การสนับสนนของทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ือศึกษาระดับปริญญา
เอก หรือวุฒิบัตรภายในประเทศ 
 4) การสนับสนนของทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์เพ่ือศึกษาระดับปริญญา
เอก ณ ต่างประเทศ 
 5) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ.2562 
 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service 

 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้มีการกระจายภาระงานสอนในแต่ละ                            

ภาคการศึกษา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชามีการประชุมเพ่ือ
ก าหนดภาระงานสอนในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้เหมาะสมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน 
ทั้งนี้จ านวนชั่วโมงสอนรวมของอาจารย์แต่ละท่านจะถูกน ามาพิจารณาเพ่ือเกลี่ยภาระงานสอน โดย
กระจายภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งสรุปภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละ
ท่านดังต่อไปนี้     
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 การยศาสตร์ 
924-310 อาชีวเวชศาสตร์                                                                                                     
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924 - 322  การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย                                                                                                                                                                                                             
921-405 สหกิจศึกษา 2                                                                                        

 
ผศ.ดร.นุจรีย์ แซ่จิว                                                                                                      
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                              

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

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

 
อ. กัญธิมา หล่าดอนดู่                                                                                               
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                                              
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อ.ลิเลียน วิวัฒน์                                                                                                
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                            

921-315 จิตวิทยาอุตสาหกรรม                                                                           
924-351 อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                    

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                              

924 - 222  การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในทางอาชีวอนามัย                                                                                                   
924 - 328   ระบาดวิทยา       
       

อ.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา  
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                         

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

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                
924-205 การปูองกันและควบคุมโรค                                
 924-207 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
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 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการแต่งตั้งให้ ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง                   

ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแต่งตั้งให้                            
ผศ.ดร.นุจรีย์ แซ่จิว เป็น QMR ประจ าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและเป็น
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คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการจัดประชุมในหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาทั้งในเรื่องการขอครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียน การสอน การแบ่งรายวิชาสอนเพ่ือให้อาจารย์ทุก
ท่านในหลักสูตรมีภาระงานสอนที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือน าไปสู่การจัดการเวลาที่มีผลต่อการท าวิจัยและ
บริการวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน 

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. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล                                             
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 าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งผู้มีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่ง                                                                                                    

4.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก                                                                                       
5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้                                                                                   
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5.1 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด                                           
5.2 วิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามที่

เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
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กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ                                                                         

การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึง
สมรรถนะด้านต่างๆ ได้แก่ การสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งคณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามีการ
ก าหนดคุณสมบัติ/เงื่อนไขการสรรหาและคัดเลือก กรอบภาระงานที่รับผิดชอบ พร้อมเสนอรายชื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ทั้งนี้ การ
ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 มีวิธีการด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 

1. ขอคุณสมบัติ/เงื่อนไขการสรรหาและคัดเลือก กรอบภาระงานที่รับผิดชอบ และรายชื่อ
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก จากหน่วยงานเจ้าของอัตรา 

2. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 
3. ประกาศรับสมัครระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
4. คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและ

สัมภาษณ์ 
5. ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์ 
6. ด าเนินการสอบสอนและสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
7. เสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการสรรหาและ

คัดเลือก 
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
9. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่  

                                                                              
นโยบายในการจ้างงานบุคลากรสายวิชาการ          
  การจ้างบุคลากรสายวิชาการ จ้างตามคุณวุฒิตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราเงินเดือน
แรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. วุฒิปริญญาตรีมีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 22,500 บาท                      
2. วุฒิปริญญาโท 26,250 บาท  
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3. วุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท  
โดยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุต้องผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษตามประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษา
รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 
คะแนน หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP ที่เทียบเท่าผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEFL โดยคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับรองคะแนน
ภาษาอังกฤษ  

2. ส าหรับวุฒิปริญญาเอก ให้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP และให้รายงานผล
การสอบภาษาอังกฤษให้หน่วยงานทราบเพื่อน าไปพิจารณาในการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป  

ทั้งนี้พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ ต้องได้รับการประเมินทดลองปฏิบัติงานงานตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560 ดังนี้  

1. ให้บุคลากรสายวิชาการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 
นับตั้งแต่วันที่บรรจุ ให้ทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 
เดือน 

2. ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายหรือหัวหน้าส่วนงาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยมี
องค์ประกอบ คือ 

 2.1 หัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็น
ประธาน 

 2.2 หัวหน้าสาขาวิชาหรือที่เทียบเท่า เป็นกรรมการ 
 2.3 คณาจารย์ประจ าในหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินสังกัด จ านวน 3-5 คน เป็น

กรรมการ 
 2.4 ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงาน เป็นเลขานุการ 
3. องค์ประกอบการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน และระดับคะแนนประเมิน 

  3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
3.1.1 ภาระงานสอน  
3.1.2 ภาระงานวิจัย  
3.1.3 ภาระงานบริการวิชาการ  
3.1.4 ภาระงานพัฒนานักศึกษา  
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3.1.5 ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  3.2 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของต าแหน่ง  

3.2.1 ความเชี่ยวชาญในอาชีพ  
3.2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม  
3.2.3 รู้รักสามัคคี  
3.2.4 ความสามารถ/ทักษะในการสอน  
3.2.5 ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

  3.3 ก าหนดคะแนนประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   3.3.1 ระดับดีมาก  = 5 
   3.3.2 ระดับดี  =  4 
   3.3.3 ระดับพอใช้ = 3 
   3.3.4 ระดับควรปรับปรุง = 2 
   3.3.5 ระดับต้องปรับปรุง = 1 
 4. เกณฑ์การผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแต่ละครั้งต้องได้คะแนนการประเมินรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของต าแหน่ง แต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 5. ให้คณะกรรมการการประเมินทดลองปฏิบัติงานน าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการหรือนักศึกษา) มาประกอบการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงาน และให้ความเห็นว่าผู้ทดลองงานมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ 
 6. ให้คณะกรรมการการประเมินทดลองปฏิบัติงานเสนอผลการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ทดลอง
ปฏิบัติงานทราบผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานทราบทุกครั้ง 
 
6.3 รายการหลักฐาน 

1) เอกสารคุณสมบัติต าแหน่งอาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 2) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
 3) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
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 4) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ พ.ศ. 2562 
 5) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
  
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้ก าหนดรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน โดยมีครึ่งรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  

องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็น 2 ส่วนหลักคือ  
1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 
สัดส่วนค่าน้ าหนักและคะแนน

เต็ม 

สัดส่วนค่าน้ าหนักและคะแนนแต่ละภาระงาน 
สัดส่วนค่าน้ าหนัก 100 ภาระงาน

ประจ า 

ภาระงาน

พัฒนา 

ภาระงานที่ส่วนงานก าหนด 
คะแนน 80 40-70 10-40 20 
  64 16 
  ประเมินปีละ 1 ครั้ง ประเมินปีละ 2 ครั้ง 

 
2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการก าหนดสมรรถนะบุคลากร (Competency) จากอายุ

การปฏิบัติงาน ความถนัดทางด้านวิชาชีพ โดยเกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 

ประเภทภาระงาน 

ภาระงาน (ร้อยละโดยประมาณ)                                                                      

คิดเป็น 100% และปรับลดสัดส่วนเหลือ 8% 

ส่วนงาน

ประเมิน 

(คะแนน) 
สอน วิจัย อ่ืนๆ บริการวิชาการ 

กลุ่มอายุงานไม่เกิน 5 ปี 

1. อายุงานไม่เ�กิน 5 ปี� (ท่ัวไป) 50-60 30-40 5-10 5-10 20 

2. เน้น�การบริการวิชาชีพสุขภาพ 25-60 25-60 5-10 10-40 20 
กลุ่มอายุงานมากกว่า 5 ปี 
1. เน้นการสอน 55-65 25-35 5-10 5-10 20 
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ประเภทภาระงาน 

ภาระงาน (ร้อยละโดยประมาณ)                                                                      

คิดเป็น 100% และปรับลดสัดส่วนเหลือ 8% 

ส่วนงาน

ประเมิน 

(คะแนน) 
สอน วิจัย อ่ืนๆ บริการวิชาการ 

2. เน้นวิจัย 25-35 55-65 5-10 5-10 20 

3. เน้น�การบริการวิชาชีพสุขภาพ 25-60 25-60 5-10 10-40 20 
กลุ่มเน้นบริการวิชาการ 10-50 10-50 20 

 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการไว้อย่างชัดเจน คือ 

สมรรถนะด้านวิชาชีพจ านวน 5 ข้อ คือ  
 1. ความสามารถ/ทักษะในการสอน  

                 มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้างนวัตกรรม
เพ่ือบูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
  เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง น าไปประยุกต์ในการด าเนินการ

วิจัย/            งานสร้างสรรค์ ทั้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี้ยังสามารถน าไปพัฒนาเทคนิค 
วิธีการ เครื่องมือส าหรับวิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม                                                                                    

 3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ 
การประยุกต์องค์ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพ่ือการพัฒนา

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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รายการ
สมรรถนะ 

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/กลุ่มภาระงาน 

อายุงานไม่เ�กิน 5 ปี อายุงานมากกว่า 5 ปี 

กลุ่มเน้น
บริการ
วิชาการ 

กลุ่ม
ทั่วไป 

กลุ่มเน้น�
การบริการ
วิชาชีพ
สุขภาพ 

กลุ่มวิจัย กลุ่มสอน กลุ่มเน้น�
การบริการ
วิชาชีพ
สุขภาพ 

1. 
ความสามารถ /
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
สอน 

ไ ม่ น้ อ ย
ก ว่ า
ระดับ 2 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 2 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

2. ความรู้
ความสามารถใน
วิธีการวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

ไ ม่ น้ อ ย
ก ว่ า
ระดับ 2 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 2 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

3.  ทั ก ษ ะก า ร
ให้ บ ริ ก า ร เ ชิ ง
วิชาการ 

ไ ม่ น้ อ ย
ก ว่ า
ระดับ 1 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 1 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ไ ม่ น้ อ ย
ก ว่ า
ระดับ 2 

- ไม่น้อยกว่า
ระดับ 2 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 2 

- - 

5. การดูแลและ
พัฒนานักศึกษา 

ไ ม่ น้ อ ย
ก ว่ า
ระดับ 2 

- ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

- - 

 
การประเมินภาระงาน และสมรรถนะอาจารย์มีทุก 1 ปี เพ่ือใช้ในการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง

และการปรับขึ้นเงินเดือน โดยในส่วนการประเมินสมรรถนะอาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้
ก าหนดค่าสมรรถนะที่คาดหวังให้กับอาจารย์ในหลักสูตร จากนั้นอาจารย์เข้าไปยอมรับในระบบ
ออนไลน์ หรือหากมีข้อแก้ไขแจ้งกลับมายังหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้แจ้งให้คณาจารย์
ทราบก่อนรอบการประเมินในระบบ Competency online  

ส่วนภาระงานวิชาการ คณาจารย์จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะอยู่ในกลุ่มเน้นการสอน การวิจัย 
หรือการบริหาร ซึ่งสัดส่วนของภาระงานแต่ละด้านจะมีการก าหนดที่แตกต่างกันตามสัดส่วนที่
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มหาวิทยาลัยก าหนด จากนั้นเมื่อบุคลากรได้ก าหนดสัดส่วนภาระงานในกรอบที่ก าหนด หัวหน้า
สาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณายอมรับเพ่ือให้คณาจารย์ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้  ในการประเมินจะ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นคณาจารย์ในสาขาเดียวกัน คณะท าการ
แต่งตั้งและประกาศให้ทราบภายในรอบการประเมินนั้น 
 คะแนนที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน มาจ าแนกตามช่วงคะแนนเป็นระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนนรวม (ร้อยละ) 
ระดับดีเด่น 90-100 
ระดับดีมาก 80-89.99 
ระดับดี 70-79.99 
ระดับพอใช้ 60-60.99 
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน 0-59.99 

 
6.4 รายการหลักฐาน 

1) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
 2) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 3) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 4) แนวทางการด าเนินการตามประกาศ การก าหนดภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการ 
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 
 5) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลื่อนเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 
 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
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     การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  
1. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       การเตรียมการในระดับคณะ  

1. อาจารย์ใหม่ทุกคน จะได้รับการอธิบายถึงองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ของ
องค์กร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ค่านิยม วัฒนธรรมของ
องค์กรซึ่งจะท าให้อาจารย์ใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรและบุคลากรอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว  

2. อาจารย์ใหม่ทุกคน จะได้รับทราบถึง บทบาทหน้าที่และความคาดหวังขององค์กรทั้ง
ทางตรง เช่น  การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และบทบาทหน้าที่โดยอ้อม เช่น การเข้าร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 

3. อาจารย์ใหม่ทุกคนจะได้รับการอธิบายถึง สิทธิ สวัสดิการต่างๆ ทั้งจากคณะ วิทยาเขต 
และมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น การศึกษาต่อ การขอทุนวิจัย การสนับสนุนการ
พัฒนาตัวเอง สิทธิที่เก่ียวข้องกับประกันสังคม เป็นต้น 

การเตรียมการในระดับหลักสูตร 
1. มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษา

เพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในหลักสูตร 
2. ส่งเสริมอาจารย์ในหลักสูตรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์

นิเทศน์สหกิจศึกษา 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
      2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

         การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
 1. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

พ้ืนฐาน การ 
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning  

2. มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุม
ทักษะ 

การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการ
ประเมินผล 

   การพัฒนาระดับคณะ 
1. ในแต่ละปี คณะจะจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการสอน การวัดและการ

ประเมินผล เช่น การอบรมการท าสื่อการสอน การอบรมเทคนิคการออกข้อสอบ  
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2. คณะจัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา เพ่ืออาจารย์ผู้สอนจะได้น าผล
การประเมินไปปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอนในครั้งต่อไป และคณะได้น าผลประเมินการสอนมา
ประกอบการประเมินผลการสอนในขั้นตอนการขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้มีการน าผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษาไปพัฒนาการเรียน การสอนอย่างจริงจัง 

3. คณะจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือการกระตุ้นการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ทั้ง
ทางตรง ทางอ้อม เช่น การจัดกิจกรรมเชิดชูอาจารย์ที่มีความโดดเด่นในด้านการเรียน การสอน  

การพัฒนาระดับหลักสูตร 
1. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL   
2. สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ

ประชุมทางวิชาการท้ังใน ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
3. พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยส่งเสริมให้อาจารย์ได้มี

ประสบการณ์การท างานร่วมกับสถานประกอบการจริง 
4. พัฒนางานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
 1. มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการใน
ต่างประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุน
สนับสนุนเงิน 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
การพัฒนาระดับคณะ 

1. คณะได้จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ตามความสนใจของบุคลากร
ทุกปี 
 2. คณะได้จัด โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ นอกเหนือจากการเรียน 
การสอน เช่น โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย การเขียนต ารา การเขียนบทความวิชาการ 
 3. คณะได้ก าหนดการพัฒนาบุคลากรเป็น KPI ของคณะ โดยก าหนดให้บุคลากรของคณะ
ต้องผ่านการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครบทุกคนในแต่ละปี 

          การพัฒนาระดับหลักสูตร 
1. มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

หรือวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้
อาจารย์ได้มีประสบการณ์การท างานร่วมกับสถานประกอบการจริง 
 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาใน
วิชาชีพ เช่น                                                                                                    

- สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก                                                                                                                
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ ในศาสตร์ที่สนใจ 

หรือที่เก่ียวข้องกับการท างานในทุกปี โดยสนับสนุนงบประมาณ คนละ 10,000 บาท/ปี                                                                                                                    
- สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหลักสูตร โดยให้

หลักสูตรส่งโครงการมายังคณะ และคณะส่งต่อให้ส่วนกลาง เพ่ือพิจารณาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในแต่ละปี และเมือ่โครงการได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแล้ว จึงน ามาก าหนด
เป็นปฏิทินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือก าหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบโครงการ 

ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการจัดโครงการตามแผน                  
กลยุทธ์ ซึ่งมาจากความต้องการของคณาจารย์ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ยังมีการจัด
กิจกรรม Lunch Talk ทุกเดือน โดยแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผู้ก าหนดหัวข้อน าเสนอ นอกจากนี้ในแบบ
ประเมินความ   พึงพอใจในการจัดโครงการยังมีช่องทางให้อาจารย์ได้เสนอแนะโครงการที่ต้องการให้
มีในคราวต่อไป                คณะผู้จัดท าโครงการจะได้น าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณา
จัดท าโครงการครั้งต่อไป                                                                                                                                                                                      

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้สอดคล้องกับภาระงานของหลักสูตร ดังนี้ 
ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง 
 1. เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง Synthesis and applications of morphologically 
controlled silver micro/nanostructures วันที่ 16 ส.ค. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 2. ประชุมสัมมนาผลการด าเนินงานแผนประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
ภาคใต้ วันที่ 12 ก.ย. 2562 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 
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 3. เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง ก าหนด KAS อย่างไร ให้เป็นไปตาม PLOs วันที่ 17 
ก.ย. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน วันที่ 19-20 ก.ย. 2562 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 5. อบรมเรื่องรู้เท่าทันพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2562 วันที่ 9 ต.ค. 2562 กรม
วิทยาศาสตร์บริการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 6. สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ วันที่ 19 ต.ค. 2562 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
 7. สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Asian network of Occupational Hygiene 
Conference Program วันที่ 9-12 พ.ย. 2562 โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ จังหวัด
นนทบุรี 
 8. อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 11 ธ.ค. 
2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 9. เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง การจัดท าหลักสูตรแบบโมดูล วันที่ 14 ม.ค. 2563 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 10. เข้าร่วมประชุม พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 16 ม.ค. 2563  
โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 11. อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) วันที่ 28-29 ม.ค. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 
 12. อบรมหลักสูตร GCP online training (Computer based) “แนวทางการปฏิบัติการ
วิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6 (R2))” วันที่ 5 มิ.ย. 2563 
 13. เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง Guide to selecting technology for class 
online วันที่ 15 มิ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 14. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ออนไลน์” หัวข้อ ท าคลิปสอนจาก power point 2019 แบบเห็นหน้าผู้สอน วันที่ 17 มิ.ย. 2563 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
ผศ.ดร.นุจรีย์ แซ่จิว 
 1. ประชุมสัมมนาผลการด าเนินงานแผนประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
ภาคใต้ วันที่ 12 ก.ย. 2562 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 
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 2. เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง ก าหนด KAS อย่างไร ให้เป็นไปตาม PLOs วันที่ 17 
ก.ย. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 3. เข้าร่วมประชุมวิชาการ Asian Network of Occupational Hygiene (ANOH 2019) 
วันที่ 10-12 พ.ย. 2562 โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี   
 4. อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA การ วันที่ 11 
ธ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

5. เข้าร่วมประชุม พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 16 ม.ค. 2563 โรงแรม
แกรนด์ฟอร์จูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

6. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร                
ตามเกณฑ์ AUN QA (Refresh ผู้ประเมิน) วันที่ 26 พ.ค. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 7. อบรมหลักสูตร GCP online training (Computer based) “แนวทางการปฏิบัติการวิจัย
ทางคลินิกท่ีดี (ICH-GCP: E6 (R2))” วันที่ 4 มิ.ย. 2563 
 8. เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง Guide to selecting technology for class online 
วันที่ 15 มิ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 9. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์” 
หัวข้อ ท าคลิปสอนจาก power point 2019 แบบเห็นหน้าผู้สอน วันที่ 17 มิ.ย. 2563 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 10. อบรมเชิงปฎิบัติการ“การพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์” หัวข้อ 
การใช้ Google เพ่ืออการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 มิ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 11. เข้าร่วมกิจกรรม Lunch talk หัวข้อ"เล่าสู่กันฟัง PSU-TPSF ระดับวิชชาจารย์ 
(Professional teacher)" 22 มิ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
อ.กัญธิมา หล่าดอนดู่ 
 1. เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง Synthesis and applications of morphologically 
controlled silver micro/nanostructures วันที่ 16 ส.ค. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 2. เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง ก าหนด KAS อย่างไร ให้เป็นไปตาม PLOs วันที่ 17 
ก.ย. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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 3. อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 11 ธ.ค. 
2562 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 4. อบรม “ลิฟต์ขนส่งในโรงงาน การใช้งาน + ปัญหา?”: online training วันที่ 19 เม.ย. 
2563 
 5. อบรม Running Rope: online training วันที่ 10 พ.ค. 2563 
 6. อบรมเทคนิคการท างานในที่อับอากาศ: online training วันที่ 27 พ.ค. 2563 
 7. อบรม Risk and Opportunity ISO 9001:2015/IATF 16949:2016: online training 
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 
 8. อบรม ISO 9001: 2015 Requirement course: online training วันที่ 11 มิ.ย. 2563 
 9. In-Depth assessment of compliance with Safety law in the workplace: 
online training วันที่ 13 มิ.ย. 2563 
 10. เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง Guide to selecting technology for class 
online วันที่ 15 มิ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 11. อบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัด: online training วันที่ 17 มิ.ย. 2563 
 12. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ออนไลน์” หัวข้อ ท าคลิปสอนจาก power point 2019 แบบเห็นหน้าผู้สอน วันที่ 17 มิ.ย. 2563 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
  
อ.กชพรรณ หนูชนะ 
 1. อบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 8 วันที่ 3-7 มิ.ย. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎร์ธานี 
 2. เข้าอบรมโครงการปฐมนิเทศน์อาจารย์ใหม่ วันที่ 24-26 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรี
สอร์ท  สงขลา จังหวัดสงขลา  
 3. อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 11 ธ.ค. 
2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์” 
หัวข้อ ท าคลิปสอนจาก power point 2019 แบบเห็นหน้าผู้สอน วันที่ 17 มิ.ย. 2563 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 5. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย CPR และการใช้เครื่อง AED (FIRST AID 
CPR&AED): online training วันที่ 19 มิ.ย. 2563 

https://www.facebook.com/hashtag/in?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJD3AWYIMYNe37maHoOWJ_jIhj10P4ZVMc5vYoOPtlM5JI2LVimPUdpZ9fVihv7WCvhZELPasJfk0OKpBDXyRuTizu0uHF5gIjtusJRxSDzbfOq0Z89achfYocKnCfn4o&__tn__=*NK-R
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 6. อบรมการจัดท าแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ : online training 
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 
 
อ.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา 
 1. เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง Synthesis and applications of morphologically 
controlled silver micro/nanostructures วันที่ 16 ส.ค. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 2. เข้าร่วมกิจกรรม lunch talk เรื่อง ก าหนด KAS อย่างไร ให้เป็นไปตาม PLOs วันที่ 17 
ก.ย. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 3. อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 11 ธ.ค. 
2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 4. เข้าร่วมกิจกรรม Lunch talk หัวข้อ"การจัดท าหลักสูตรแบบโมดูล" วันที่ 14 ม.ค. 2563 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 5.อบรมเชิงปฎิบัติการ“การตัดต่อคลิป VDO และanimation เพ่ือการฝึกงาน” โดย
โปรแกรม MOVAVI วันที่ 29 ก.พ. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 6. เข้าร่วมกิจกรรม Lunch talk หัวข้อ"การสอนสดในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
และอ่ืนๆ วันที่ 13 มี.ค. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 7.อบรมเชิงปฎิบัติการ“การพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์” หัวข้อ ท า
คลิปสอนจาก power point 2019 แบบเห็นหน้าผู้สอน วันที่ 19 มิ.ย. 2563 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 8. อบรมเชิงปฎิบัติการ“การพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์” หัวข้อ 
การใช้ Google เพ่ืออการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 มิ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 9. เข้าร่วมกิจกรรม Lunch talk หัวข้อ"เล่าสู่กันฟัง PSU-TPSF ระดับวิชชาจารย์ 
(Professional teacher)" 22 มิ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมให้บุคลากรได้จัดท าผลงานทาง
วิชาการท่ีมีความหลากหลาย โดยสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น 

- ทุนวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี                        
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรได้ไปพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ รายละ 

10,000 บาท /ปี  
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- สนับสนุนทุนเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ   
- สนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆ ที่บุคลากรให้ความสนใจ 
- สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาความก้าวในหัวข้อที่สนใจ 
- สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานตามบทความทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีแนวทางก ากับและส่งเสริมให้

อาจารย์ท างานวิจัยทั้งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ  การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชการโดยก าหนดเป็นภาระงานที่
ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติแก่อาจารย์ ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มี
ระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล   

ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ใน 3 
กลุ่ม  ได้แก่ 
 1. การพัฒนาศักยภาพปัจจัยน าเข้าด้านการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในส่วนของปัจจัย
น าเข้าด้านการวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัย ทุนวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด้านปัจจัยน าเข้า 3 ประเด็นย่อยดังนี้ 
  1.1 การพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์ 
  1.2 การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
  1.3 การพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของบุคลากรที่มี
ศักยภาพด้านการวิจัยแล้วเพ่ือเพ่ิมจ านวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และเพ่ือให้สามารถจัดสรร
ทุนภายในให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์การท าวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
อย่างเพียงพอ 

2. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัยภายในวิทยาเขต โดย

การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ หรือสาขาความเป็นเลิศ  
ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเปูาหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับภาคเอกชนได้จริง 

3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพท์ด้านการวิจัย 
ผลลัพท์ด้านการวิจัย ประกอบด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 
 3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ เพ่ือให้มีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอต่อการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการให้ได้
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ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2 การพัฒนาส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ในด้านการวิจัยหลักสูตรยังสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรขอทุนการท าวิจัยของทั้งภายใน
และนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมี  

ผศ.ดร. ปัทมา เสนทอง ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 จ านวน 400,000 บาท  ในการท าวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณสารก าจัดศัตรูพืชและการ
ประเมินท่าทางการท างานในเกษตรกรสวนทุเรียนภาคใต้ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ผศ.ดร. ปัทมา เสนทอง ดร.นุจรีย์ แซ่จิว อ.กัญธิมา หล่าดอนดู่ และ อ.กชพรรณ 
หนูชนะ ได้ยื่นเสนอขอรับทุนส าหรับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทางด้านวิชาชีพนั้น จะถูก
ก าหนดจากระเบียบของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานและเรื่องการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีกรอบของระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการอย่างชัดเจน โดยหลักสูตร คณะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเป็นระยะ ซึ่งสามารถชี้วัดได้จากผลงานของ
บุคลากรที่มีคุณภาพ 
 เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน รองรับการผลิตบัณฑิตให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะของการเป็นพลเมืองโลก มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
สะทอ้นอัตลักษณ์ความเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึง
ได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching 
Prefessional Standard Framework: PSU-TPSF) ดังนี้ 
 ระดับ 1 ดรุณาจารย์  (Fellow Teacher)  ไม่มีอัตราค่าตอบแทน 
 ระดับ 2 วิชชาจารย์  (Professional Teacher) อัตราค่าตอบแทน 5,600 บาท/เดือน 
       ระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 3 ปี 
 ระดับ 3 สามัตถิยาจารย์  (Scholarly Teacher)  อัตรา 8,000 บาท/เดือน 
       ระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 5 ปี 
 ระดับ 4 สิกขาจารย์  (Mastery Teacher)  อัตรา 10,000 บาท/เดือน 
       ระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 5 ปี 

ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(กรณียื่นขอเป็นครั้งแรก) 
 1. ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ จัดท าเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 
คือ 
  1.1 แบบฟอร์มยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
อาจารย์ (PSU-TPSF1) จ านวน 1 ชุด 
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1.2 แบบฟอร์มประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF2) 
จ านวน 4 ชุด 

1.3 แฟูมสะสมงานด้านการเรียน การสอน (Teaching Portfolio) จ านวน 4 ชุด 
1.4 เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน จ านวน 4 ชุด 
1.5 แผนการสอนของหัวข้อที่รับการประเมินทั้งหมด จ านวน 4 ชุด 
1.6 ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา จ านวน 4 ชุด 
1.7 CD 1 แผ่น 
1.8 ตัวอย่างผลงานนักศึกษา (ถ้ามี) 

 2. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินผู้ขอรับการประเมิน และเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย ในการประเมินผลงานของผู้ขอรับการประเมินและ
เสนอรายชื่อเข้าท่ีประชุมคณะกรรมประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. คณะประสานงานการประเมินการสอนและสมรรถนะด้านเจตคติการเป็นอาจารย์ของผู้
ขอรับการประเมิน 
 4. คณะต้นสังกัดจัดส่งเอกสาร หลักฐานต่างๆ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ขอรับการ
ประเมินไปยังกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
 ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
(กรณีขอรับการประเมินต่อเนื่อง) 
 1. ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ จัดท าเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 
คือ 
  1.1 แบบฟอร์มประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF2) 
จ านวน 4 ชุด 

1.2 แฟูมสะสมงานด้านการเรียน การสอน (Teaching Portfolio) จ านวน 4 ชุด 

1.3 รายงานการน าข้อคิดเห็นของการประเมินปีที่ผ่านมา มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป จ านวน 1 ชุด 
1.4 เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน (ถ้ามี) 
1.5 CD 1 แผ่น 

 2. คณะต้นสังกัดจัดส่งเอกสาร หลักฐานต่างๆของผู้ขอรับการประเมินไปยังกองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา 
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 ในปัจจุบัน หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มี ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง ได้ผ่านการ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระดับดรุณาจารย์ ต่อเนื่องเป็นที่ 3 
 
6.5 รายการหลักฐาน 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะและวิทยาเขต 
 2) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 3) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 4) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่น าเสนอในประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2562 
 5) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Prefessional Standard Framework: PSU-TPSF) 
 
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service 
 
ระบบการให้รางวัลและการยกย่องบุคลากรสายวิชาการ                                              

 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรสายวิชาการ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบ
เงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้                             

1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท  
2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 30,000 บาท 
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 บาท 

 
การสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
แรงจูงใจแก่บุคลากรเพ่ือให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จึงได้จัดสรรทุนงบประมาณเงินรายได้    
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วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่และสิทธิบัตร ดังนี้ 
 1. รางวัลเผยแพร่บทความ 
 

ระดับวารสาร บทความทั่วไป บทความแรกที่ตีพิมพ์ 
1. วารสารฐาน Web of 
Science 

- วารสาร Q1 มูลค่าเงินรางวัล 
15,000 บาท 
- วารสาร Q2 มูลค่าเงินรางวัล 
12,000 บาท 
- วารสาร Q3-4 มูลค่าเงินรางวัล 
7,000 บาท 

มูลค่า เงินรางวัล  25,000 
บาท 

2. วารสารฐาน Scopus - Subject Area-Social Science 
& Humanities มูลค่าเงินรางวัล 
10,000 บาท 
- Subject Area Other มูลค่าเงิน
รางวัล 5,000 บาท 

มูลค่า เงินรางวัล  20,000 
บาท 

3. วารสารระดับชาติที่ สกอ. 
สกว.รับรอง 

มูลค่าเงินรางวัล 3,000 บาท 

 
 2. สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ มูลค่าเงิน
รางวัลระดับชาติ จ านวน 2,000 บาท/คน/เรื่อง/ปี ส่วนระดับนานาชาติ จ านวน 3,000 บาท/คน/
เรื่อง/ปี 
 3. สนับสนุนรางวัลผลงานในรูปแบบสิทธิบัตร มูลค่า 10,000 บาท/ชิ้นงาน และอนุสิทธิบัตร 
7,000 บาท/ชิ้นงาน  
 4. ผลงานในลักษณะงานวิจัยที่เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนหรืองานพัฒนานวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป สนับสนุนรางวัลละ 5,000 
บาท/ชิ้นงาน 
 
ระบบสารสนเทศออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์                  
เพ่ือให้บุคลากรสามารถกรอกข้อมูล ตรวจสอบ หรือแก้ไขข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานได้จากทุกเวลา        
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และทุกสถานที่ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรแก่บุคลากรเป็นอย่างดี โดยระบบ
สารสนเทศที่บริหารงานบุคคล ได้น ามาใช้มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระบบ MIS-DSS เป็นระบบที่ให้บุคลากรยื่นลาราชการ ตรวจสอบวันลาราชการผ่านระบบ
สารสนเทศออนไลน์ https://dss.psu.ac.th/dss_person/ 
 2. ระบบ HR-MIS เป็นระบบที่ให้บุคลากรได้กรอกข้อมูลภาระงานที่ได้ด าเนินการเพ่ือจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูล และสามารถน าไปใช้รายงานผลการปฏิบัติงานได้ https://hrmis.psu.ac.th/ 
 3. ระบบ Competency Online และระบบ TOR Online เป็นระบบที่ให้บุคลากร                 
จั ด ท า ข้ อ ต ก ล ง ภ า ร ะ ง า น แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx และ https://tor.psu.ac.th/ 
 4. ระบบ Compensation Online คือระบบการรายงานผลงานเพ่ือขอรับเงินค่าตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งทางวิชาการ https://compensation.psu.ac.th/login.aspx 
 5. ระบบเบิกเงินสวัสดิการกองทุนพนักงาน คือระบบที่บุคลากรสามารถตรวจสอบสิทธิการ
เ บิ ก ส วั ส ดิ ก า ร ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด  อ า ทิ  ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล  ค่ า เ ล่ า เ รี ย น บุ ต ร 
https://fund.psu.ac.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2fHistoryStaff.aspx 
 
6.6 รายการหลักฐาน 

  1) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย  
 2)   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่อง การสนับสนุนรางวัล
ส าหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
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 ด้านการผลิตบัณฑิตและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการโดยมีการวิจัยเป็นฐาน” โดยมีพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีแนวทางก ากับ
และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยทั้งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการโดย
ก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติแก่อาจารย์ อาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ

https://dss.psu.ac.th/dss_person/
https://hrmis.psu.ac.th/
https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx
https://tor.psu.ac.th/
https://compensation.psu.ac.th/login.aspx
https://fund.psu.ac.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2fHistoryStaff.aspx
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ปลอดภัยได้มีการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยโดยมีการขอทุนวิจัยจากทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีการตีพิมพ์งานวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งในการประชุม
วิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้       

                                                               
Proceeding  

1. Senthong P, Wittayasilp S, Aekrucharit J, Saimetha T, Doungmusik J, 
Piyapun P, Saithongkam K. 2019. Pesticide residues in soil, drinking water and 
vegetables in household in rambutan and durian farms. The 16th Asean Food 
Conference 2019. Bali, Indonesia, 15-18 October 2019. P-FS-23. 

2. Akkeesuwan A, Pochana K, Chaiprapat S, Saejiw N. 2019. A Systematic  

literature review on the use of an agricultural ergonomics risk assessment tools. 

International Symposium on Manufacturing and Industrial Engineering (MIE 2019). 

Melaka, Malaysia, 8 July 2019. Paper ID 53. 

รายการหลักฐาน 
1) บทความวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

staff 
Total FTEs of 

students 
Staff-to-student 
Ratio 

2562 6.90 251 1:36.36 
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Research Activities 
 จากการเทียบเคียงผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่ า ในปี พ.ศ. 2562 
อาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลงานตีพิมพ์
น้อยกว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ  5 เท่า  
 อาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี
แนวโน้มตีพิมพ์ผลงานเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึง พ.ศ. 2561 แต่ในปี พ.ศ. 2562 
มีจ านวนผลงานตีพิมพ์ลดลง ส่วนอาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีแนวโน้มตีพิมพ์ผลงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึง พ.ศ. 2562 ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2562 มีจ านวนผลงานตีพิมพ์มากกว่าปี พ.ศ. 2559 ถึง 2 เท่า  
 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per 
Academic 

Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2562 - - - 2 2 0.4 (5 staffs) 
2561 - 5 - 2 7 1.2 (6 staffs) 
2560 - 1 - 2 3 0.6 (5 staffs) 
2559 - 2 - - 2 0.4 (5 staffs) 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 

No. of 
Publications 

Per 
Academic 

Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2562 - 9 - 2 11 2.2 (5 staffs) 
2561 - 9 - 2 11 1.57 (7 staffs) 
2560 - 1 - 9 10 2 (5 staffs) 
2559 - 3 - 3 6 1.2 (5 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 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

7.2 Recruitment and selection criteria        

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีสาธารณูปโภคที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอนส าหรับคณาจารย์และนักศึกษาโดยใช้ระบบรวมศูนย์ ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
ส านักงาน และศูนย์บริการนักศึกษา ซึ่งควบคุมดูแลโดยบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
และมีจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน
บุคลากรในหน่วยต่างๆ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป    โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เป็นผู้รับผิดชอบด้านก าลังคนทั้งหมด มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนล่วงหน้าส าหรับภาค
การศึกษาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้มีการด าเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย รวมทั้งงานบริการ
วิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดส่วนกลางบริการส าหรับอาจารย์และนักศึกษามีทั้งหนังสือภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้งานของข้อมูลและทรัพยากรในห้องสมุดโดย
พนักงานห้องสมุดที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรฯ ให้ค าแนะน าส าหรับการซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ในแต่ละภาคการศึกษา ตามรายละเอียดใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โดยพนักงานห้องสมุดจะท า
การวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูลเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม มคอ.3   และ
ทางหลักสูตรจะด าเนินการแจ้งส าหรับการจัดซื้อเพ่ือรองรับการใช้งานต่อไป   ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
จะด าเนินงานส าหรับการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือ
กลาง โดยมีการวางแผนร่วมกันกับหลักสูตรในการมอบหมายนักวิทยาศาสตร์ดูแลประจ า
ห้องปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อมในรายวิชาปฏิบัติการให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ประจ า
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้จัดสรรต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพ่ือรองรับ 1 
ต าแหน่ง โดยนักวิทยาศาสตร์จะช่วยเตรียมความพร้อมในรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตร  และในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีนักวิทยาศาสตร์ 1 คน คือ นายกรวิทช์ 
ใจแจ้ง 
 
การวางแผนอัตราก าลังสายสนับสนุน             

กระบวนการการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาม
แผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี 
 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ 
นโยบายและแผน วิเคราะห์ปริมาณงาน (ทบทวนปีละ 1 ครั้ง) 

 Load ภาระงาน 
ก าหนดจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม 
เปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังที่มี 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการเพ่ิมใหม่ 

ผู้บังคับบัญชา พิจารณากลั่นกรอง 
คณะ/หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบข้อมูล/ ยืนยันความต้องการอัตราก าลัง 
นโยบายและแผน จัดท าแผนอัตราก าลังฯ ระยะ 4 ปี ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
กองแผนงาน ประมวล วิเคราะห์ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 
อัตราก าลังและค่าจ้างพนักงาน

 
พิจารณากลั่นกรอง กรอบอัตราก าลังฯ ระยะ 4 ปี 
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ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ 
มหาวิทยาลัย 
ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก าหนดกรอบอัตราก าลังฯ ระยะ 4 ปี 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราก าลังฯ ระยะ 4 ปี 
กองแผนงาน แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี ให้คณะ/หน่วยงาน ทราบ 
นโยบายและแผน แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี ให้คณะ/หน่วยงาน ในวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานีทราบ 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยได้ให้บริการคอมพิวเตอร์กับบุคลากรและนักศึกษา 
ซึ่งจะได้รับข้อมูลโดยบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ และได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ 
ในเว็บไซด์คณะและมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ ได้แก่ ข้อมูลของอาจารย์และนักนักศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา ทุนการศึกษา และข่าวสารของมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริการนักศึกษา ค าแนะน าหรือ
ข่าวสารต่างๆ นักศึกษาจะได้รับจากบุคลากรบริการนักศึกษา โดยในส่วนของคณะจะมีเจ้าหน้าที่
บริการนักศึกษาที่สามารถให้ข้อมูลส าหรับการลงทะเบียน การฝึกอบรม หรือบริการอ่ืนให้กับนักศึกษา 
 
7.1 รายการหลักฐาน 

 1) แผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (แผนอัตราก าลัง ระยะ 4 
ปี) ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

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

1. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ได้ใช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือก จ านวน 3-5 คน ประกอบด้วย                                                                                       

1.1 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย หัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่ 
หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ               

1.2 หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักงาน เป็นกรรมการ                             
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาหรือต าแหน่งที่เก่ียวข้อง จ านวน 1-3 คน เป็นกรรมการ  

  1.4 ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ส่วนงาน เป็นเลขานุการ  
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 2. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหา
และคัดเลือก 
  2.2 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและ
เหมาะสมกับต าแหน่ง โดยยึดหลักความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  2.3 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก                                    

3. วิธีการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้                                                           
3.1 ให้เปิดรับสมัครทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน                                          
3.2 สอบข้อเขียนและหรือสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินการ

คัดเลือก 
4. เกณฑ์การตัดสิน  

4.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียนและหรือสอบ
ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70                                                                                

 5. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  5.1 ผลการสรรหาและคัดเลือก ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเสนอ
คณะกรรมการประจ าส่วนกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัยบรรจุและแต่งตั้ง 
  5.2 ส่วนงานโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานอาจให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจทาง
จิตวิทยาเพ่ือประกอบการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งได้ 
 

7.2 รายการหลักฐาน 

 1) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 

1. รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตาม
ปีงบประมาณ   
    ดังนี้ 

1.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
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      ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 
      ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มิถุนายน 

1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 
      ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 มิถุนายน 
 

2. องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ าหนักในการประเมิน 
 
 

สัดส่วนเต็ม 
สัดส่วนแต่ละภาระงาน 

ผลงานประจ า งานพัฒนา ภาระงานที่ส่วนงานก าหนด 
100% 40-70% 10-40% 20% 

80 คะแนน 64 คะแนน 16 คะแนน 
 3. การก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการปฏิบัติงานเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนนร้อยละ ระดับ 
90 - 100 ดีเด่น 
80-89.99 ดีมาก 
70-79.99 ดี 
60-69.99 พอใช้ 
0-59.99 ปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน 

 
4.  ระดับการประเมิน ก าหนดให้มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 

       4.1 ระดับที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล จ านวนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ  
       4.2 ระดับที่ 2 ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ จ านวนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความ             เป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
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สมรรถนะบุคลากร (การก าหนดสมรรถนะ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
กระบวนการในการประเมิน และการปรับเงินเงินเดือน) – competency online 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน มีด าเนินการดังนี้ 
 ต้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นก าหนดค่าคาดหวังส าหรับ
ต าแหน่ง  (ระบุสมรรถนะที่คาดหวัง) ให้ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาพิจารณาท าความตกลง
ร่วมกัน เมื่อจัดท าค่าคาดหวังส าหรับต าแหน่งเรียบร้อยแล้ว 
 มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะต าแหน่งงานสายสนับสนุนส าหรับการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน ก าหนดรายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 3 รายการดังนี้               

1. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (P: Professionalism)  
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (S: Social responsibility)  
3. รู้รักสามัคคี (U: Unity) 

 สมรรถนะหลักและสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตามมติ 
ค.บ.ม.      ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมือ่วันที่ 2 กันยายน 2558  
 
สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
 ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 
2558 ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนรายการสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จากเดิมจ านวน 5 รายการ เป็น 3 รายการ เพ่ือความสอดคล้องกับ Core Values ของมหาวิทยาลัย 
(PSU)  
 P: Professionalism หมายถึง ใฝุรู้เสาะหาวิชาสร้างสมปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็ว 
มุ่งม่ัน ทุ่มเทและมีจิตสาธารณะ  
 S: Social responsibility หมายถึง เป็นที่พ่ึงและชี้น าสังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่ม
เพาะคนดี สู่ สังคม 
  U: Unity หมายถึง มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรผลักดันองค์กรสู่
เปูาหมายร่วม ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจเสียสละและอดทน  
สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency)  

มีการก าหนดค าอธิบายความสามารถเชิงสมรรถนะ จ าแนกตามลักษณะงานของต าแหน่งที่
รับผิดชอบ โดยสามารถเข้าดูค าอธิบายความสามารถเชิงสมรรถนะ ได้ที่ 
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form234.pdf 
 
 

http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form234.pdf
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7.3 รายการหลักฐาน 

          1) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 

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

 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อก าหนดกรอบนโยบาย วางระบบการพัฒนาบุคลากรและการจัดการ

ความรู้ในองค์กร รวมถึงประเมินติดตามการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีหน้าที่

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ไว้ดังนี้ 
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยังมีนโยบายในการพัฒนา

บุคลากร โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษา
บุคลากร  โดยมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนในการด าเนินการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร
สายสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ 
 - การสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  

- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
 - โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่  
 - การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร) 
 - ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดกว้างเรื่องการพัฒนาบุคลากสาย
สนับสนุนให้สามารถเข้าร่วมพัฒนาและฝึกอบรมในสายอาชีพหรือตามความต้องการพัฒนาของตนเอง
ได้อย่างอิสระ ดังนั้นจึงไม่มีการก าหนดชั่วโมงที่เหมาะสมในการเข้าร่วมอบรมของบุคลากร ซึ่งการเข้า
ร่วมพัฒนาและฝึกอบรมจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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7.4 รายการหลักฐาน 

 1) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภายในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 2) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 

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

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ 
ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี จึงได้                 จัดงานแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้บุคลากรดีเด่นเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ซึ่งถือเป็น                   ส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
จัดให้ส าหรับบุคลากรเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
แผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน                                                                              

บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้ง
ให้ด 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. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 

บุคลากร
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

1 1 18 4 1 25 

บคุลากรศูนย์
สารสนเทศ 

0 2 10 1 0 13 

บุคลากรด้านงาน
บริหาร 

7 5 63 7 0 82 

บุคลากรด้านบริการ
วิชาการนักศึกษา 

0 0 17 7 0 24 

บุคลากรด้านบริการ
งานพัฒนานักศึกษา 

0 0 8 1 0 9 

บุคลากรด้านงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

0 0 6 1 0 7 

บุคลากรศูนย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 

  บุคลากรด้านบริการ 
  วิชาการชุมชน 

0 0 1 1 0 2 

  บุคลากรวิทยาลัย   
  นานาชาติ 

0 0 1 1 0 2 

Total 8 9 131 24 1 173 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการประเมนิตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีนโยบายในการรับผู้เข้าศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งได้

ระบุไว้ใน มคอ. 2 และมีความสอดคล้องกับนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรฯ 

มีแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ/หน่วยงาน โดยเปิดรับใน 3 

ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบรับตรง 
2) ระบบกลาง (Admissions) 
3) ระบบโครงการพิเศษ เช่น โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน 

โครงการเพชรนครินทร์ โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ โครงการรับนักเรียนผลการเรียน
ดี โครงการนักเรียนคุณธรรม โครงการ GAT PAT เป็นต้น  

ช่องทางประชาสัมพันธ์ งานรับนักศึกษาใหม่ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการโดย
วิธีการต่อไปนี้  

1. ส่งหนังสือไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 

2. ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือ “เรียนอะไรใน ม.อ.” 
- แผ่นพับ 
- โปสเตอร์ 

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

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

- LIVE ผ่าน Facebook รับนักศึกษาใหม่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี:  

http://entrance.surat.psu.ac.th/
https://www.facebook.com/tcaspsusurat/
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 https://www.facebook.com/tcaspsusurat/ 
  ตอน เปิดบ้านวิทย์พิชิต TCAS ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2563 
 
4. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ (Road Show)  

- โครงการ Roadshow เส้นทางภาคใต้ 
            โดยทั้งนี้มีตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วม road shows ของคณะและมหาวิทยาลัย
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้วยส าหรับกระบวนการรับเข้า คือการพิจารณาคุณวุฒิโดยเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องและจากคณาจารย์ในหลักสูตร และสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 5. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนจากกิจกรรมค่าย 
- ค่าย PSU Surat Seeded Camp 2019 ม.อ. สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์

ใหม่ ระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค. 2562 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพ่ือ
เปิดมุมมองโลกทัศน์ สร้างแรงบัลดาลใจ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิต
มหาวิทยาลัย เป็นตัวช่วยให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายในการเลือกเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  

             โดยทั้งนี้มีตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วม ค่าย ของคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลด้วยส าหรับกระบวนการรับเข้า คือการพิจารณาคุณวุฒิโดยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและจาก
คณาจารย์ในหลักสูตร และสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ท่ีได้รับการแต่งตั้ง  

 

8.1 รายการหลักฐาน 

1) เอกสารเกณฑ์การรับนักศึกษาของแต่ละโครงการ 

 

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

 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด าเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่

ละปีการศึกษาอย่างมีระบบ ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

โดยกระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ 
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1. ระบบโครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ  ซึ่งหลักสูตรได้

ด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดคุณสมบัติทางการศึกษา องค์ประกอบ ชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ค่าน้ าหนัก เกณฑ์ขั้นต่ าแต่

ละวิชา และจ านวนรับเพ่ือการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาและด าเนินการในส่วนของการสอบ

สัมภาษณ์ 

2. ระบบการรับบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (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 เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการ

ของหลักสูตร หลักสูตรได้มีการปรับเกณฑ์การรับเข้านักศึกษาโดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ และกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมีการแจ้งต่องานรับนักศึกษาเพ่ือปรับ

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา ส าหรับปีการศึกษา 2560 หลักสูตรอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย ตั้งเปูารับนักศึกษา 60 คน สามารถรับนักศึกษาได้มากกว่าแผน คือ จ านวน 

70 คน คิดเป็นร้อยละ 116.67 ของแผน 

3.3 รับนักศึกษาใหม่ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในแต่

ละโครงการ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งเปูารับนักศึกษา 60 คน 

สามารถรับนักศึกษาได้มากกว่าแผน คือ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 135 ของแผน   

3.4 รับนักศึกษาใหม่ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในแต่

ละโครงการ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งเปูารับนักศึกษา 120 คน 

มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 ของแผน  ผลการด าเนินการรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2562 ในแต่ละโครงการสรุปได้ดังนี ้
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้มีสิทธิ์

สัมภาษณ์ 

(คน) 

ผู้ยืนยัน

สิทธิ์

(คน) 

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการรับ

นักเรียนผลการเรียนดี 

9 7 

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการส่งเสริม

ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

4 4 

3. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมี

ที่เรียน 

22 10 

4. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ 14 

จังหวัดภาคใต้ 

36 21 

5. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการมุ่งสู่

สงขลานครินทร์ 

8 3 

6. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการ

ช้างเผือกสงขลานครินทร์ 

3 1 

7. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมี

ที่เรียน รอบท่ี 5 

4 4 

8. โ ค ร ง ก า ร คั ด เ ลื อ ก นั ก เ รี ย น เ ข้ า ศึ ก ษ า  โ ด ย วิ ธี รั บ ร ว ม      

(Admissions) รอบ 3 

44 14 

9. โ ค ร ง ก า ร คั ด เ ลื อ ก นั ก เ รี ย น เ ข้ า ศึ ก ษ า  โ ด ย วิ ธี รั บ ร ว ม      

(Admissions) รอบ 4 

30 17 

 รวม 157 81 

 

8.2 รายการหลักฐาน 

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

มหาวิทยาลัยจะประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรก่อนเปิด
ภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา หลักสูตรมีแผนก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาเพ่ือแนะแนวการวางแผนการเรียน การแก้ปัญหาด้านการเรียน 
การถอนรายวิชา  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยและหลักสูตรได้ก าหนดให้มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เช่น โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  การจัดกิจกรรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การอบรมภาษาอังกฤษ การแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เป็นต้น  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร 1 จากภาคการศึกษาที่ 1 เป็นภาคการศึกษาที่ 2  เนื่องจากหลักสูตรพิจารณาจากผลการ
จัดการเรียนในปีการศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาในการจัดท าโครงการในรายวิชา  อัน
เนื่องจากในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษายังไม่สามารถปรับตัวในการเรียนและการเป็นอยู่ใน
มหาวิทยาลัยได้มากนัก ดังนั้นการด าเนินโครงการที่ต้องใช้ติดต่อหรือขอรับบริการบางอย่างจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จึงยังไม่สะดวกนัก ซึ่งหลักสูตรได้น าเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการประจ า
คณะและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ซึ่งได้รับความเห็นชอบ ส าหรับปีการศึกษา 2560 ซึ่งเริ่มใช้
หลักสูตรปรับปรุงปี 2559 รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 ก็ได้มีการบรรจุอยู่ในชั้นปีที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 2 เพ่ือให้มีความเหมาะสมดังเหตุผลข้างต้น ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาได้ท ากิจกรรม
ภายใต้รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงออกทางผลการเรียนโดย
นักศึกษามีผลการเรียนในระดับดีมากทุกราย ในปีการศึกษา 2562 ส่วนกลางได้มีการปรับรายวิชาจาก
รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 เป็นรายวิชา ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ทดแทนรายวิชาเดิม 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้เริ่ม
ใช้หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และปีท่ี2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้สอดคล้องกับร่างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.1) ของ
ที่ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ การเพ่ิมเติมรายวิชาในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ
สาธารณสุข 10 กลุ่มวิชา ส าหรับรายวิชาที่เพ่ิมเติมในแผนการศึกษาของปีที่ 1 คือ วิชาสรีรวิทยา 
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จ านวน 3 หน่วยกิต แผนการศึกษาของปีที่ 2 คือ วิชาการปูองกันและควบคุมโรค วิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ แผนการศึกษาของปีที่ 3 คือ วิชาการตรวจประเมินสุขภาวะและการบ าบัดโรค
เบื้องต้น แผนการศึกษาของปีที่ 4 คือ การบริหารจัดการด้านสุขภาพ 

 

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 935-001 ประโยชน์เพ่ือน
มนุษย์ ที่มีอาจารย์ในหลักสูตรท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
นอกจากนี้หลักสูตรมีการจัดท าโครงการ เช่น ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาโรงงาน และจากส่วนกลางซึ่ง
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ 
ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม Non – Academic ให้นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้ 

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

  
  1. กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะใน
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
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   - โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การพัฒนานักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน นับเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศชาติให้เจริญเติบโตงอกงาม ทั้งภูมิ
ความรู้ ภูมิธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว ทางวิทยาเขตสุราษฏร์ธานีจึงถือเป็น
ภาระหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ในการที่จะผลิตบัณฑิตที่ดีและมีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แล้วในปัจจุบันยังส่งเสริมให้บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม เพ่ือให้บัณฑิตรู้จักการปรับตัวทั้งในขณะที่ก าลัง
ศึกษาอยู่และเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยสร้างสรรค์และ
เป็นแบบอยา่งที่ดีให้กับสังคมได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนถ่ายจากการ

เรียนในระดับ มัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา 
  2. ให้นักศึกษามีแนวคิดในการบริหารจัดการตนเองส าหรับการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย 
  3. เพ่ือให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจและมประทับใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ 
  4. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่เกิดจิตส านึกร่วมกันต่อมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะสืบสาน

สิ่งที่ดีงามต่อไป 
  5. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น 

แก้ปัญหาเป็น จนน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการศึกษาเล่าเรียน 
 

  2. กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 

   ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นไป ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง 
ตามแผนการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได ดังนี้ 
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1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมตามชั้นปี โดยก าหนดให้

เข้าร่วมชั้นปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมง  

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness) โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม ตามท่ีวิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้ 

  Y 101 หลักสูตร Freshmen Orientation 

  Y 102 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา 

  Y 103 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural 

Engagement) โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีวิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร 

ดังนี้ 

  Y 201 หลักสูตรการเข้าสู่ชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน    

  Y 202 หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น า    

  Y 203 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต  

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) โดยเลือกเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม ตามท่ีวิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้ 

  Y 301 หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civic Education)    

  Y 302 หลักสูตรส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (Student Mobility)  

  Y 303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล  

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขั้นความพร้อมสู่วัยท างาน (Job Orientation) โดยเลือกเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม ตามที่วิทยาเขต และคณะ ก าหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้ 

  Y 401 หลักสูตรทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    
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  Y 402 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน  

2. กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความ

สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง 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 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness) 

Y101 หลักสูตร Freshmen Orientation 

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 Freshmen Orientation 

 โครงการไหว้ครูส่วนกลาง     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Teachers’ Day activities 

 กิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัย    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 Freshmen Activities 

 โครงการร้องเพลงสถาบัน     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Singing PSU songs 
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 กิจกรรมประชุมเชียร์     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Cheer Activity 

 กิจกรรมปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Dormitory Orientation 

 โครงการ ม.อ. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Health Care Activity 

 โครงการอบรมอัคคีภัยภายในหอพัก   จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Fire Evacuation Training 

 

Y102 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา 

 โครงการ ม.อ. วิชาการ     จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 PSU Open Week 

 กิจกรรม Tell Me More     จ านวน 4 หน่วยชั่วโมง 

 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 

 กิจกรรมรู้จักตนเองเข้าใจอ่ืน    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Knowing yourself, knowing others  

 

Y103 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม 

 โครงการน้องใหม่บ าเพ็ญประโยชน์    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Freshmen's Community Service 

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

 Tripple Religious Talk / Tripple Religious  

 โครงการอยู่ร่วมด้วยรัก     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 
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 Staying together with love  

 กิจกรรมเรียนรู้หน่วยงาน ทรานสคริปกิจกกรม และวินัย จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Campus organizations/Transcript/Rules and Regulations 

 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ขั้นการเรยีนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural 

Engagement) 

Y201 หลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน 

 โครงการค่ายเรียนรู้ชุมชน/ค่ายอาสา   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 Volunteer camp 

 โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 Cultural Exchange Program 

 โครงการพหุวัฒนธรรมสัญจร    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 The Culture Tour  

 โครงการชักพระ      จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Chak Pra Festival 

 โครงการแห่ผ้า      จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Hae Pha Festival 

 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ/บูรณาการรายวิชาศาสตร์พระราชากับเพ่ือนมนุษย์

 จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

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

Y202 หลักสูตรพัฒนาผู้น า 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา จ านวน 6 หน่วย

ชั่วโมง 

 Practical Training for Student Leadership Program 

 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น า จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
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 Leadership Training Program 

 โครงการเวทีคุณภาพ     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Student Presentation Project 

 โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

The New Entrepreneur Program  

 กิจกรรมฝึกทักษะในการบริหารจัดการและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 3 หนว่ย

ชั่วโมง 

 Practical Management Skill and Promotion   

Y203 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต 

 โครงการวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่ 1  จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 For the Benefits of Mankind Activity 

 โครงการจัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอาสาหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 

หน่วยชั่วโมง 

 Ethical, Moral, Volunteer or the Sufficiency Economy Philosophy Training   

โครงการตามรอยธรรมาจารย์    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

Buddhist‘s way Project  

 โครงการอานาปานสติ     จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 Anapanasati 

 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 Blood Donation; Mahidol Day 

 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

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

 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

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

 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

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

 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสส าคัญ  จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 



 

123 
 

 Volunteer Activities 

 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) 

Y301 หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civic Education) 

 โครงการ ASEAN Week     จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

          Program; ASEAN Week 

 โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/อ่ืนๆ จ านวน 3 หน่วย

ชั่วโมง 

 Student Organization/Student Council Election 

 โครงการเนื่องในวันส าคัญของมหาวิทยาลัย   จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Program; important days of the University. 

 โครงการเนื่องในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา   จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Program; National Days/Religion Days 

 โครงการเนื่องในวันส าคัญของจังหวัด   จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Program; important days of the Province 

 โครงการเนื่องในวันส าคัญของท้องถิ่น/ชุมชน  จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Program; important days of the community 

 

Y302 หลักสูตร (Student Mobility) 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 1    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 The 1st IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 2    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 The 2nd IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 3    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 The 3rd IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 4    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 
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 The 4th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 5    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 The 5th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 6    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 The 6th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 7    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 The 7th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 8    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 The 8th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 9    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 The 9th IAO Volunteer 

 โครงการวิเทศอาสาครั้งที่ 10    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 The 10th IAO Volunteer 

 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 Students Exchange Program 

 โครงการ PSU Visit     จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

The Visit PSU Exchange Program 

 โครงการ Backpacking Trip ต่างประเทศ   จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 The Short - Term Student Exchange Program 

 โครงการ/กิจกรรมนานาชาติที่จัดร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 The Backpacking Trip Aboard/International Students' Activities 

 โครงการวิเทศทอล์คไปนอกง่ายนิดเดียว   จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

IAO Talk - Going Abroad is in Your Reach 

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

 English Camp 

 

Y303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล 
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 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 Inter-Cultural Exchange Program 

 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ    จ านวน 6 หน่วยชั่วโมง 

 Foreign Language Training  

 งานวันไหว้พระจันทร์สถาบันขงจื๊อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

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

Thani Branch) 

 งานตรุษจีนสถาบันขงจื๊อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

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

Surat Thani Branch) 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ขั้นการพร้อมสู่วัยท างาน (Job Orientation) 

Y401 หลักสูตรทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 โครงการแนะแนวและสาธิตอาชีพสร้างรายได้  จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Career Guidance 

 โครงการ "นักธุรกิจน้องใหม่"    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

New Entrepreneur Project 

Y402 หลักสตูรเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน 

 โครงการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วงการวิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Professional Career Path Preparation 

 โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน    จ านวน 3 หน่วยชั่วโมง 

 Labor Market Activity 

 โครงการท างานเป็นก็เป็นสุข:เตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน จ านวน 3 หน่วย

ชั่วโมง 

Blissful Work Life: Preparing for the Working World" 
 

             3. กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้นักศึกษาได้งานท า มีดังนี้  
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                   1. โครงการนัดพบแรงงาน   
การส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบออกไปได้มีงานท าเป็นภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละปี

มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนมาก ซึ่งจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่บ่งชี้แนวโน้ม ผู้ที่จะ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปัญหาประการหนึ่งของผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ในการหางานท า คือ ขาดทักษะ 
ประสบการณ์ในการหางานท า ขาดแหล่งข้อมูลเพ่ือการสมัครงาน ขาดข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะจบการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีได้ทราบแหล่ง
การจ้างงาน ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตรง  
การจัดงานวันนัดพบแรงงานจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ด าเนินการให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้
ต้องการหางานท า ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้พบกันและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง เพ่ือก่อให้เกิดการ
จ้างงานเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับทั้งสองฝุาย และยังเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้
ประสงค์จะหางานท าได้เลือกต าแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดได้อย่าง
หลากหลาย ได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจ านวนมากในคราวเดียวกัน ขณะเดียวกัน
นายจ้าง/สถานประกอบการ ก็สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานตามคุณสมบัติ ที่ต้องการได้เป็น
จ านวนมากเช่นกัน  นอกจากนั้นผู้สมัครงานยังได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเป็นการรองรับผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ของนายจ้าง เพ่ือเป็นแนวทาง
เตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีงานท า มีรายได้  มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อ
นโยบายแรงงาน คือ การส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานท าในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่ง
งานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถ
รับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานท าได้ทุกระดับความต้องการ และส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอกระบบ
สามารถเลือกและมีงานท าได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับสถานะ ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเพ่ิม
รายได้ให้แก่แรงงานวันละไม่น้อยกว่าสามร้ อยบาท ทั้งนี้ เ พ่ือให้สอดคล้องกับผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร และเพ่ือให้แรงงานสามารถด ารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สนับสนุนให้การเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาชนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
พร้อมกับอาจส่งผลให้นายจ้าง/สถานประกอบการบางรายที่มีต้นทุนด้านการผลิตต่ าลดจ านวน
พนักงานลง ท าให้มีผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ต้องการเปลี่ยนงานเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการรองรับผู้ที่ว่างงานและต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล 
กรมการจัดหางาน จึงจัดท าโครงการวันนัดพบแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท าให้กับผู้ประสงค์จะ
หางานท า ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้ส าเร็จการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา จึง
จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพ “กิจกรรมนัดพบแรงงาน” ขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบต าแหน่งงานว่างจ านวนมากที่นายจ้าง / สถานประกอบการ เปิด

รับสม ั  

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์กับนายจ้าง/สถานประกอบการจ านวน

หลายรายโดยตรงในคราวเดียวกัน     

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการจ้างงาน กรณีนายจ้าง/สถานประกอบการ พิจารณาเห็นว่าผู้สมัคร

งานมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ   ท าให้มีอาชีพ   มีรายได้     

4. เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้แหล่งการจ้างงานและความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งจะช่วยให้ได้

เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

5. เพ่ือให้นักศึกษาเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานท า  

6. เพ่ือให้นักศึกษาผู้สมัครงานได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวสมัครงานได้ประสบการณ์ในการ

สมัครงานและการสัมภาษณ์จากนายจ้าง     

7. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการหางานท าจากการชมนิทรรศการ เอกสาร 

แผ่นพับ/ แผ่นปลิวที่ผู้จัดงานได้น ามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในงาน 

8. เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องเคล็ดลับการสมัครงานและวิธีการเขียนเรซูเม่ผ่านการ 

Workshop เรื่อง“การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน”   

 

            2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยกลุ่มก่อตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  
ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และคุณโสภณ สุภาพงษ์ มีความสนใจเรื่องสันติศึกษา ผู้บริหาร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด สั น ติ ศึ ก ษ า ขึ้ น ใ น
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) จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเป็นผู้น าให้คนในสังคม ซึ่งลักษณะ
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ของผู้น านี้จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง มีอิสระและมีวิธีคิดท่ีเป็นกลาง (Peace of Mind) โดยวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานีเน้นการด าเนินงานด้าน Contemplative Education ซึ่งเป็นการเรียนให้รู้ตนเองให้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเป็นผู้น าให้คนในสังคม ซึ่งลักษณะของผู้น านี้จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง มี
อิสระและมีวิธีคิดที่เป็นกลาง (Peace of Mind) โดยใช้หลักค าสอนของท่านพุทธทาสเป็นแก่นในการ
สร้างความรู้เป็นการสร้างให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยรูปแบบในการด าเนินการสามารถด าเนินการได้
หลายทาง เช่น เปิดสอนเป็นวิชาทางเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี  จัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา การท าปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ ก่อนส าเร็จการศึกษา  และควรอบรมใน
ลักษณะ Intensive Course เป็นต้น จากแนวคิดและแนวทางการด าเนินการข้างต้น วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี จึงด าเนินการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  ซึ่งเป็นทางหนึ่งในการน า
แนวคิดด้านสันติศึกษาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น   

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดแนวคิด มีเปูาหมายในการท างานและด าเนินชีวิตให้มีความสุข 
2. เพ่ือสร้างพลังใจให้นักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง     
3. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรัก  ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา 

 

            3. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้บัณฑิตเพื่อสนับสนุนการ
ท างาน) 

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่
ปี การศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบัน จ านวนมากกว่า 1,000 คน และผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี กระจายอยู่ในหลายจังหวัดและหลายสาขาอาชีพ เป็นกลุ่มศิษย์เก่าที่มีการรวมตัวกัน มี
การพบปะสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการ ดังนั้นเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์
เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากับสถาบัน โดยสถาบันเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ประสานงาน เพ่ือผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งในส่วนของการ
สะท้อนข้อมูลที่น าไปสู่การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิต การให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับแหล่งงาน แนะแนวทางการ
ท างาน การหาแหล่งฝึกงานส าหรับว่าที่บัณฑิต การเข้ามาสนับสนุนหรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ตั้งปัญหาหัวข้อวิจัยหรือร่วมท าแหล่งทุน และการเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย รวมถึง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น งานกิจการนักศึกษาจึงจัดโครงการ
พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า โดยสถาบันเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ 
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ประสานงาน 

2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ 
สถาบันและร่วมกันพัฒนาสถาบัน 

3. เพ่ือเยี่ยมเยืยนให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเรื่องการท างาน 

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

 
อนึ่ง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้

งานท าหลังส าเร็จการศึกษาผ่านรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2561 

ได้มีการก าหนดนโยบายด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการฝึกงาน 

 1.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาฝึกงาน  

 1.2 ประสานงานกับสถานประกอบการด้านการฝึกงาน  

 1.3 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  

 

2. ด้านสหกิจศึกษา 

2.1 จัดโครงการแนะน าสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์ของสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา 

ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.2 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
2.3  มหาวิทยาลัยฯ  โดยงานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนา

นักศึกษา  จัดให้มีการอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น   การเตรียมให้นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนที่จะไปปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติ    ตามเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยฯก าหนด  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ คณะ/
สาขาวิชา ร่วมจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไป สห
กิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย โครงการเตรียมความพร้อมที่จัดโดย งานสนับสนุน
วิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา จ านวน 18 ชั่วโมง เป็นทักษะทางด้านทั่วไป และทักษะ
ทางด้านวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 15 ชั่วโมง  

 

http://dasd.surat.psu.ac.th/personal.php?type=3
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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 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 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 าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนา
นักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม non – 
academic ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ 
ดังนี้  
 
การพัฒนานักศึกษา 

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

หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา บริการให้ค าปรึกษา เมื่อไม่สบายใจ มี
ปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพ่ือนและอ่ืนๆอีกมากมาย 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 ตลอดจนจัดให้มีระบบพ่ีดูแลน้อง 
โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาประจ าแต่ละหอพัก  หอพักละ 5 คน คอยดูแลให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  

งานจัดการหอพัก มีการจัดบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้  
1. จัดบริการและสวัสดิการพื้นที่ภายนอกหอพัก 
 • จัดให้มีลานกิจกรรม เวทีกลาง และลานกีฬาในส่วนกลางของหอพัก  
 • จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม การอ่านหนังสือของแต่ละหอพัก โดยจัดท า

เป็นห้องเอนกประสงค์ มีโต๊ะเก้าอ้ี 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) ในอาคารหอพักหญิงเชี่ยวหลาน นางยวน  
 • จัดให้มีแม่บ้านบริการท าความสะอาดส่วนกลางและโดยรอบอาคารทุกอาคาร 
3. บริการและสวัสดิการด้านความปลอดภัย   
 • จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร ท าหน้าที่รับเรื่องฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

ตลอด                     24 ชั่วโมง โดยมีเบอร์สายด่วนที่นักศึกษาสามารถติดต่อได้   
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือปูองกันคนนอกเข้า

ออก  
 • มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกรณีเกิดเหตุ  
 • มีระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
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 • มีระบบสวัสดิการรถรับส่งจากหอพักไปยังอาคารเรียน ท าให้เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยส าหรับนักศึกษาใหม่ 
 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ  

จัดให้มีกิจกรรมโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ จ าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ รณรงค์ ปูองกัน 
รักษาและฟ้ืนฟูด้านบริบทสังคม  

งานจัดการหอพักจัดให้มีระบบสวัสดิการพยาบาลหอพัก ดังนี้   
 • จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าหอพัก โดยมีเจ้าหน้าที่หอพักประเมินอาการเบื้องต้นก่อน

จ่ายยา/ ปฐมพยาบาล  
 • จัดให้มีบริการน าส่งโรงพยาบาลโดยรถสวัสดิการ/รถกู้ภัย ตามข้ันตอนการประเมิน

อาการ 
 • จัดให้มีการอบรมแกนน านักศึกษาพยาบาลในเรื่องการประเมินอาการและการ

ช่วยเหลือผู้ปุวยภายในหอพัก 
บริการแนะแนวศึกษาต่อ 
งานวินัยนักศึกษา 
งานทุนนักศึกษา 

 
8.5 รายการหลักฐาน 

    - 

Intake of First-Year Students   

รับนักศึกษาใหม่ได้แสดงจ านวนรับการเข้าศึกษาตามสาขาวิชาและตามโครงการต่างๆที่
ประกาศรับสมัครและได้จ าแนกข้อมูลจ านวนรับ จ านวนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
จ านวนผู้มารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ จ านวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์ จ านวนนักเรียนมารายงานเป็น
นักศึกษาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

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 64 
2560 n/a 60 70 
2561 n/a 60 81 
2562 n/a 60 75 

 

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 
2562 75 55 62 61 5 258 
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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 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research 

 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ ดังนั้น การ

จัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีอย่างเพียงพอ และทันสมัย อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์

ต่าง ๆ เช่น ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง และฝุาย

อาคารสถานที่ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย การจัดการความพร้อมด้านอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และด้าน

การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา

สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยส ารวจจ านวนนักศึกษาจากแผนการรับนักศึกษาระบุจ านวน  งานรับนักศึกษาใหม่ท า

หน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ทางฝุายงานจัดการทรัพย์สินเตรียมสถานที่  ศูนย์สนเทศและการ

เรียนรู้ดูแลโสตทัศนูปกรณ์  ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางดูแลงานที่เกี่ยวข้อง

กับสารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือ งานทะเบียนและประมวลผลเป็นฝุายก าหนดห้องเรียน  

 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ และรายวิชาที่เก่ียวข้อง ในปีการศึกษา 2562 มี จ านวน 4 ห้อง ดังนี้ 
    1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 หัอง 
    2. ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 2 หัอง 

การดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในส่วนของกายภาพของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะ
มีงานอาคารและการจัดการทรัพย์สินเป็นผู้ดูแล เช่น สภาพห้อง ระบบไฟฟูา เป็นต้น 

ในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ศูนย์
สนเทศและการเรียนรู้จะเป็นผู้ดูแลและให้บริการ 

http://qadata.surat.psu.ac.th/keepaunnew.php?idaun=157&&thd=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&&st=1
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การให้บริการซอฟต์แวร์เพ่ือการเรียนการนั้น ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ จะท าบันทึก
เพ่ือสอบถามความต้องการของอาจารย์แต่ละท่าน ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยนัดวันในการจัดท าซอฟต์แวร์ต้นฉบับ และให้อาจารย์ท าการตรวจสอบว่า
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ตามปกติ จากนั้นในมีการโคลนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการทุกห้อง โดยจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เหมือนกันทุกห้อง และมีการติดตั้งซอฟต์แวร์
ปูองกันไวรัสและปูองกันการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ 

ทั้งนี้มีที่วิศวกรเครือข่ายและช่างคอมพิวเตอร์ คอยตรวจสอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย และซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  

ส่วนของห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและวิจัยนั้น  ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

และเครื่องมือกลางมีภาระหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 

โครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ซึ่งได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรฯ โดยรวบรวมข้อมูล

รายวิชาปฏิบัติการที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน จากนั้นจัดรายวิชาปฏิบัติการ/

ผู้รับผิดชอบ ก าหนดห้องปฏิบัติ  วันและเวลาในการเรียนการสอน แล้วจัดส่งข้อมูลไปยังงานทะเบียน 

ส่วนของการวิจัยได้จัดให้มีห้องเครื่องมือกลาง ซึ่งผู้วิจัยสามารถเข้าใช้ร่วมกัน  

อีกทั้ง ยังมีห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยละความปลอดภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จ านวน 1 ห้อง ความจุประมาณ 60 คน โดยมี

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก าหนดให้มีเพ่ือใช้ในการเรียน

การสอน  ได้แก่  เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องมือวัดความร้อน (WBGT) เครื่องมือวัดระดับความดัง

ของเสียง เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุุนชนิดติดตัวบุคคล เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน เครื่องมือเก็บ

ตัวอย่างทางจุลชีววิทยา  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดก๊าซอินทรีย์ระเหย เครื่อง วัดGas 

detectors เครื่องวิเคราะห์ความถี่เสียง SVAN 971 SVANTEK ตู้ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  

เครื่องตรวจสมรรถภาพสายตาและสมรรถภาพการมองเห็น รวมทั้งถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ เป็นต้น  

ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีห้องปฏิบัติการระดับปริญญาตรี 

16 ห้อง ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง จ านวน 11 ห้อง และห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

จ านวน 4 ห้อง ดังนี้ 
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1. ห้องปฏิบัติการ Food Innovation Research Unit 

2. สถาบันวิจัยสัตว์น้ า 

3. ศูนย์ทดสอบไม้ 

4. อาคารปฏิบัติการบล็อกปูพ้ืน 

 

งานจัดการทรัพย์สิน 

งานจัดการทรัพย์สิน ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน
ภารกิจ ส่งผลให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งจะรับผิดชอบซ่อมบ ารุงโครงสร้างอาคารต่าง ๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ในวิทยาเขต โดยมีแบบส ารวจความพร้อมของห้องต่าง ๆเพ่ือพิจารณาซ่อมและ
ปรับปรุง และมีระบบแจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์) เพ่ือความรวดเร็วและ
สะดวกในการบริการ 

ด้านการเรียนการสอน ได้จัดห้องบรรยายโดยมีขนาดจ 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 (ระบบจองห้องเรียนออนไลน์) 
 ทั้งนี้ในการด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนนั้น ได้มีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
ทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนการสอนที่ระบุใน มคอ.5 
และการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ทรัพยากรการเรียนการสอนต่อไป ดังนี้  
 - ด้านห้องปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการวิจัย/ โครงงานนักศึกษา)  โดยท าการประเมินความพึง
พอใจด้านการให้บริการด้านพ้ืนที่ในการท าวิจัย/ โครงงานนักศึกษาเหมาะสม ด้านความเหมาะสม
ห้องปฏิบัติการ (แสงสว่าง  อุณหภูมิ  สภาพแวดล้อม) พบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี 
 - ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ครุภัณฑ์) ท าการประเมินความพึงพอใจด้านขั้นตอนในการ
ให้บริการครุภัณฑ์โครงงาน/ งานวิจัย ด้านทรัพยากรมีความเพียงพอต่อความต้องการ  ประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน  และความทันสมัย/ ส่งเสริมการท าวิจัย พบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
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 - ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ (เครื่องแก้ว) ท าการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการวัสดุ
วิทยาศาสตร์มีความเหมาะสม ทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการ  และด้านคุณภาพ พบค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
 - ด้านสารเคมี ท าการประเมินความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม  
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ  สารเคมีที่ให้บริการตรงตามความต้องการ  และด้านคุณภาพ พบ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
 - ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ท าการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการด้วย
คุณภาพและเสมอภาคเท่าเทียมกัน  ด้านการรับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้บริการอย่างเต็มใจ พบ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี - ด้านการให้บริการของ Google calendar  ในการจอง
ใช้ครุภัณฑ์และ Facebook ในการขอใช้เครื่องมือภายในห้องโครงการ ท าการประเมินความพึงพอใจ
ด้านความสะดวกในการใช้งาน  ความสะดวกในการเข้าถึงคลังข้อมูลครุภัณฑ์ใน Facebook พบ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี   

ซ่ึงในกรณีที่พบปัญหาในการใช้งานห้องเรียนอาจารย์สามารถแจ้งซ่อมได้ที่ระบบการแจ้งซ่อม

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่ http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php หรือ หากอุปกรณ์

โสตช ารุ ดสามารถแจ้ ง ได้ที่  http://tracking.surat.psu.ac.th/login_form.php หากอุปกรณ์ 

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการช ารุดสามารถแจ้งได้ที่ ส านักงานศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ

เครื่องมือกลาง  

 
9.1 รายการหลักฐาน  

1) รายงานสรุปห้องเรียน 
2)  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์          

                          http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php 
                 3)  ระบบจองห้องเรียนออนไลน์  
                          http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/index.php?viewpage=main 
 4)  การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับการเรียนการสอนทีร่ะบุใน มคอ.5 
 
 
 

http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php
http://tracking.surat.psu.ac.th/login_form.php
http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php
http://classroom.surat.psu.ac.th/booking/index.php?viewpage=main
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9.2 The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research 

 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้น

เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอน การท าวิจัย และ

บริการชุมชน ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เพ่ือความจรรโลงใจและพักผ่อนหย่อนใจ

ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก โดยเป็นองค์กรที่มีการ

จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ 

ส าหรับการจัดหาทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ภายในห้องสมุดได้ด าเนินการตาม

กระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

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 าเสนอตารางสรุปให้กับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละคณะโดยงานจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งนี้มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุดตามข้อมูลที่ปรากฏใน

หมวด 6 ของ มคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

หนังสือหรือเอกสารเสริมความรู้ทั้งทางวิชาการและอ่ืน ๆนอกเหนือจากที่ระบุในมคอ. 3 โดย
งานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จะจัดสรรโดยผ่านกระบวนการสอบถามมายัง
อาจารย์ในหลักสูตรฯ และน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาจัดซื้อตามความเหมาะสมต่อไป 
 ในด้านการวิจัย อาจารย์สามารถค้นหาข้อมูล บทความวิจัย ได้สะดวกแม้จะ work from 
home โดยสามารถเข้าผ่านทาง https://vpn2.psu.ac.th/remote/login?lang=en หรือหาก

https://vpn2.psu.ac.th/remote/login?lang=en
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อาจารย์ต้องการยืมหนังสือสามารถแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ได้ หรือช่องทาง
http://library.surat.psu.ac.th/ ได้ 
 
9.2 รายการหลักฐาน  

1)  สรุปรายการหนังสือในห้องสมุด 
2)  การเสนอขอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดประจ าปี 
3)  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด 
4)  การแนะน าการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ 
5)  หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 

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

 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางมีกระบวนการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียน การสอนต่าง ๆ ให้เพียงพอและทันสมัย ดังนี้ 

1. งบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 

-    หลังจากการจัดส่งตารางเรียนให้งานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้างาน

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จะด าเนินการส่งแบบฟอร์มส ารวจงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชา

ปฏิบัติการให้นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิดรายวิชาปฏิบัติการนั้น ๆ กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายวิชา

ปฏิบัติการ โดยปรึกษา หารือกับอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ถึงงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายประจ ารายวิชาปฏิบัติการ  

-    เมื่อรวบรวมจนครบทุกรายวิชาปฏิบัติการ หัวหน้างานปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์จะท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณค่าใช้ประจ ารายวิชาปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษา 

ให้เพียงพอตามค าขอของอาจารย์ประจ ารายวิชา 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ใช้ในการเรียนการสอน 

-  คณาจารย์ประจ ารายวิชาในหลักสูตรจัดท าคู่มือปฏิบัติการ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์

และสารเคมีท่ีจะใช้ในรายวิชา ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
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-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการส่งรายการไปยัง

บริษัทต่าง ๆ เพื่อขอใบเสนอราคาของรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีนั้น ๆ 

-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการสอบเทียบราคาของ

แต่ละบริษัท  

-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จะด าเนินการจัดท าขออนุมัติ

จัดซื้อรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี แต่ละรายวิชาปฏิบัติที่แสดงความต้องการไปยังงานพัสดุ 

เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยผ่านหัวหน้างานปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแล ตามล าดับ เพ่ือให้มี

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอที่จะใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3. ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและวิจัย กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์

ส าหรับ การเรียนการสอนปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการวิทย์ ฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) บันทึกข้อความจากงานนโยบายและแผน เพ่ือให้หน่วยงานแสดงความต้องการ
ครุภัณฑ์ประจ าปี 

2) ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ จัดท ารายละเอียดความส าคัญและความจ าเป็น พร้อม
ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ 3 บริษัท/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดท า
รายละเอียดความส าคัญและความจ าเป็น พร้อมใบเสนอราคาครุภัณฑ์ 3 บริษัท 

3) ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
รายการความต้องการครุภัณฑ์ 

4) งานนโยบายและแผน ตรวจสอบความต้องของเอกสารรายการความต้องการครุภัณฑ์
เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 

5) คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต พิจารณาล าดับความจ าเป็นของรายการครุภัณฑ์ 
6) งานนโยบายและแผน สรุปผลการพิจารณาแจ้งกลับมายังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้หน่วยงานจัดท ารายระเอียดครุภัณฑ์พร้อมตั้งคณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการ
ตรวจรับครุภัณฑ์ 

7) พัสดุประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาครุภัณฑ์ เพื่อก าหนดวันเปิดซอง 
และวันตรวจรับ 

8) บริษัทส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมตรวจรับ และสอนวิธีการใช้งานแก่ผู้รับผิดชอบ 
โดยมีรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวนเครื่องมือแยกตามประเภท ประจ าปี 2562 ดังนี้ 
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1. ครุภัณฑ์พ้ืนฐานส าหรับการเรียนการสอน เป็นครุภัณฑ์เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียน
ปฏิบัติการของนักศึกษา เช่น เครื่องชั่ง 2-4 ต าแหน่ง, เครื่องกวนให้ความร้อน, ตู้อบ เป็นต้น จ านวน 
914 รายการ  

2.  ครุภัณฑ์ส าหรับงานวิจัยและครุภัณฑ์ชั้นสูง เป็นครุภัณฑ์เพ่ือใช้สนับสนุนงานวิจัย 
ทางด้านโครงงานนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์ เช่น เครื่อง SEM, FTIR, HPLC, ICP, GC, PCR 
เป็นต้น  จ านวน 135 รายการ  

3.  ครุภัณฑ์งานซ่อม เป็นครุภัณฑ์เพ่ือใช้ส าหรับซ่อม-สร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
เช่น เครื่องเชื่อม, เครื่องบัดกรีลมร้อน และอุปกรณ์ช่าง เป็นต้น จ าวน 12 รายการ 

โดยศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฯ และเครื่องมือกลางได้มีการจัดตั้งศูนย์ซ่อม – สร้าง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2558 เพ่ือให้สามารถซ่อมเครื่องมือที่เสียหายช ารุดได้อย่าง
รวดเร็ว ลดความล่าช้า และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมลงได้ ซึ่งหน่วยซ่อม – สร้าง ถือเป็นหน่วยงานย่อย
ที่มีความส าคัญมากในการสนับสนุนงานการเรียนการสอนและการวิจัย โครงงานนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ซ่อม – สร้าง มีใบงานแจ้งซ่อมทั้งสิ้น 117 รายการ และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมจากบริษัทภายนอกได้ทั้งหมด  358,433.50 บาท  

ซึ่งในแต่ละปีจะด าเนินการส ารวจความเพียงพอของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ            
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกปีและท าการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน ในด้านการ
ให้บริการห้องปฏิบัติเฉพาะทาง ความสอดคล้องของห้องปฏิบัติเฉพาะทาง ความเพียงพอของอุปกรณ์
ของห้องปฏิบัติการ ซึ่งพบว่า อยู่ใน ระดับพอใจ  ทั้งนี้ทางคณาจารย์ในหลักสูตรน าข้อมูลปูอนกลับ
ต่าง ๆ และพิจารณาจ านวนการรับนักศึกษาในแต่ละปี เพ่ือก าหนดจ านวนของเครื่องมือและอุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการของสาขาให้มีจ านวนที่เหมาะสมและทันสมัย โดยได้ตั้งงบประมาณการสั่งซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ในทุกปี เช่น แผนการสั่งซื้อครุภัณฑ์ในงบประมาณ ปี 2562 และด าเนินการ
สั่งซื้อในงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ประจ าปี 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น จ านวน  3 รายการ คือ 
เครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องวัดระดับความดังเสียง จ านวน 1 
เครื่อง และเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา จ านวน 1 เครื่อง เป็นต้น 
 
9.3 รายการหลักฐาน  

1) แผนการเสนอของบประมาณการซื้อเครื่องมือ 
2) รายงานสรุปรายการเครื่องมือประจ าปีที่ได้รับ 
3) สรุปเครื่องมือที่มีต่อความต้องการใช้ ส าหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
4) หลักฐานจากหน้าเว็บประกันคุณภาพ 

http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php 

http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php
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9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and 
updated to support education and research 

 

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ รวม 128 จุด และมีความเร็วในการ

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

ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด โดยก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน เจ้าหน้าที่

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ท าการส ารวจความพร้อมใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 

สัญญาณ WiFi ท าบันทึกเพ่ือสอบถามความต้องการของอาจารย์แต่ละท่าน ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่

ใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยนัดวันในการจัดท าซอฟต์แวร์ต้นฉบับ และให้

อาจารย์ท าการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ตามปกติ จากนั้นในมีการโคลนซอฟต์แวร์ที่ใช้

ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทุกห้อง โดยจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เหมือนกันทุกห้อง และมี

การติดตั้งซอฟต์แวร์ปูองกันไวรัสและปูองกันการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ก่อนเปิดภาค

เรียนทุกครั้ง และ เพ่ือเตรียมอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม  

ทั้งนี้ทางวิศวกรเครือข่ายและช่างคอมพิวเตอร์ คอยตรวจสอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่าย และซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

 
9.4 รายการหลักฐาน  

1) แนวปฏิบัตกิารเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  
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 าเนินการให้มีรถสวัสดิการ เพ่ือรับส่งนักศึกษาภายในวิทยา

เขตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  และยังจัดให้มีกระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการ
ด้านสุขภาพ ด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการ
ด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้นักศึกษา
ทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  
 หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 
การบริการให้ค าปรึกษา 
    ด้วยงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าระบบการดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี (Counseling System of PSU Surat Thani : CO) เพ่ือเป็นการปูองกัน ดูแล และ
ติดตามและประเมินผล นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้  

1. (CO_01) แผนการดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
(ปูองกัน) 

2. (CO_02) ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
กรณีนักศึกษามีภาวะโรคซึมเศร้า/มีภาวะเครียด  งานหอพักนักศึกษา  

3. (CO_03) ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
กรณีพบนักศึกษาท าร้ายตัวเองในหอพัก งานหอพักนักศึกษา  

4. (CO_04) ขั้นตอนการบริการให้ค าปรึกษา งานพัฒนานักศึกษา  
5. (CO_05) ขั้นตอนการสื่อสารการดูแลนักศึกษาในภาวะวิกฤต 
6. (CO_06) แผนกิจกรรมการดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง (ติดตามและประเมินผล) 
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ระบบการดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
(Counseling System of PSU Surat Thani) 

 

ขั้นตอนการป้องกัน  ขั้นตอนการดูแล ขั้นตอนการติดตามและ 
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

   
 

แผนการดูแลนักศึกษาและ

ให้ค าปรึกษานักศึกษา

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   

(Co_01) 

งานหอพักนักศึกษา 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการให้

ความช่วยเหลือกรณีนักศึกษามี

ภาวะโรคซึมเศร้า/มีภาวะเครียด 

(Co_02) 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการให้

ความช่วยเหลือ กรณีพบ

นักศึกษาท าร้ายตัวเองในหอพัก 

(Co_03) 
 

งานพัฒนานักศึกษา 
3. ขั้นตอนการบริการให้ค าปรึกษา งาน

พัฒนานักศึกษา (Co_04) 

4. ขั้นตอนการสื่อสารการดูแลนักศึกษา
ในภาวะวิกฤตCo_05) 
 

 

แผนกิจกรรมการ
ดูแลนักศึกษากลุ่ม
เสี่ยง (Co_06) 
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Co_01 

แผนการดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษานักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (ป้องกัน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วันที่จัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักศึกษาและ

ให้ค าปรึกษานักศึกษาวิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี 

มกราคม คณบดี/หัวหน้าสาขา 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

2 ประชุมคณะกรรมการดูแลนักศึกษา

และให้ค าปรึกษานักศึกษาวิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี 

มกราคม 

 

คณะกรรมการ งานพัฒนานักศึกษา 

3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  

ภาคการศึกษา 

ละ 1 ครั้ง 

อาจารย์ที่ปรึกษา งานพัฒนานักศึกษา 

4 คัดกรองนักศึกษากลุ่มเสี่ยง กรกฎาคม นักศึกษา ปี 1 งานพัฒนานักศึกษา 

5 เตรียมความพร้อม“Because Of 

Love” 

กรกฎาคม 

 

นักศึกษา ปี 1 งานพัฒนานักศึกษา 

 

6 อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

เกี่ยวกับการปูองกัน แก้ไขปัญหา และ

ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

กุมภาพันธ์ นักศึกษาชั้นปี 1 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานจัดการหอพัก

นักศึกษา 

7 อบรมการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ส าหรับอาจารย์  

มิถุนายน อาจารย์ที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าที่หอพัก 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

งานพัฒนานักศึกษา 

 

8 การรณรงค์สื่อสารทางสื่อ Social ต่าง 

ๆ เช่น ผ่าน FB, เวปไซต์ มหาวิทยาลัย 

ตลอดทั้งปี นักศึกษาทุกชั้นปี งานพัฒนานักศึกษา 
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Co_02 

ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ 
กรณีนักศึกษามีภาวะโรคซึมเศร้า/มีภาวะเครียด  (งานหอพักนักศึกษา) 

 

 

 

นักศึกษา�/�บุคลากร�/�
อาจารย์ 

ประเมินอาการเบ้ืองตน้
แลว้พบวา่เพื่อน

นกัศึกษาหรือตนเอง��มี
ความเส่ียงจะป่วยโรค
ซึมเศร้า�/มีภาวะเครียด�
หรือ�พบโพสตใ์น

โซเซียลมีเดีย�ท่ีมีความ
เส่ียงจะท าร้ายตวัเอง� 

แจ้งเจ้าหน้าทีห่อพกั�/�
ขอรับค าปรึกษา 

แจง้เจา้หนา้ท่ี 

�ท่ีส านกังานหอพกั�หรือ 

เบอร์โทรสายด่วน
หอพกั� 

0918216151 

เพื่อขอรับค าปรึกษา 

หรือขอใหเ้ฝ้าระวงั� 

 

                          

เจ้าหน้าทีห่อพกั
ด าเนินการ 

-�ใหค้วามช่วยเหลือ
ขั้นตน้ในกรณีฉุกเฉิน 

-รายงานผูบ้งัคบับญัชา
ทราบตามล าดบัเพื่อ
พิจารณาสั่งการ� 

-แจง้งานพฒันา
นกัศึกษา�ทราบ�เพื่อวาง
แผนการใหค้วาม
ช่วยเหลือดูแล 

-�พิจารณาแจง้
ผูเ้ก่ียวขอ้ง�อาทิ�อาจารย์
ท่ีปรึกษา�ผูป้กครอง�
รับทราบเพื่อช่วยดูแล�
เยยีวยา� 
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Co_03 

ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ 

กรณีพบนักศึกษาท าร้ายตัวเองในหอพัก (งานหอพักนักศึกษา) 

 

 

 

นักศึกษาพบความ
เส่ียงเพือ่นจะท าร้าย
ตัวเอง 

-�พบโพสตใ์น
โซเซียลมีเดีย�ท่ีมี
ความเส่ียงจะท าร้าย
ตวัเอง� 

-�พบเหตุการณ์การ
ท าร้ายตวัเอง� 

แจ้งเจ้าหน้าทีห่อพกั�/�ขอรับ
ค าปรึกษา 

แจง้เจา้หนา้ท่ี 

�ท่ีส านกังานหอพกั�หรือ 

เบอร์โทรสายด่วนหอพกั� 

0918216151 

 

                          

เจ้าหน้าทีห่อพกัด าเนินการ 

ใหค้วามช่วยเหลือใน
ชั้นตน้�พร้อมแจง้ผูบ้ริหาร
ท่ีก ากบัดูแลตามล าดบัชั้น�
เพื่อพิจารณาสั่งการให้
ความช่วยเหลือนกัศึกษา� 

-�หวัหนา้งาน� 

- ผูอ้  านวยการ� 

- ผูช่้วยอธิการ� 

- รองอธิการบดีฯ� 

-�แจง้งานพฒันานกัศึกษา
ทราบ�เพื่อด าเนินการใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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Co_04 

ขั้นตอนการบริการให้ค าปรึกษา งานพัฒนานักศึกษา 
 
 
 

พบผู้ให้ค าปรึกษา 

- ปัญหาด้านการเรียน 

- ปัญหาด้านอาชีพ 

- ปัญหาด้านสังคมและส่วนตัว 

เข้ากระบวนการให้ค าปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา 

ประเมินลักษณะปัญหาของผู้ขอรับค าปรึกษา 

กรณีทั่วไป 

ให้ค าปรึกษาทั่วไป สามารถให้
ค าปรึกษาได้ หาสาเหตุ/วิธีแก้ไข/
ค้นพบตัวเอง 

กรณีกลุ่มเสี่ยง 

ให้ค าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญดา้นจิตเวช 

นักศึกษามาขอรับค าปรึกษาหรือ

ได้รับการส่งต่อจากคณะ/หอพัก 

กรณีผู้ป่วยต่อเนื่อง 

ให้ค าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านจิตเวช ส่งต่อ  
-ในเวลาราชการ : รพ.
อบจ.สฎ.   
077-953127,086-4759053  
-นอกเวลาราชการ :   รพ.สฎ 

นัดพบครั้งต่อไป 

ค้นหาตัวเอง/วางแผน 

เข้าใจตนเอง 

ยตุกิารใหค้ าปรกึษา 

ส่งต่อ  
-ในเวลาราชการ :  รพ.อบจ.สฎ. 

077-953127,086-4759053  
-นอกเวลาราชการ :   รพ.สฎ แผนก ฉุกเฉิน  
-ส่งต่อตามค าวินิจฉัยของแพทย ์: รพ.สราญรมย ์

 077-916500  

ยุติการให้ค าปรึกษา 

รักษาโดยยา/การบ าบัดทาง

จิตตามค าวินิจฉัยของแพทย์ 

ตดิตามและประเมนิผล 
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Co_05 

ขั้นตอนการสื่อสารการดูแลนักศึกษาในภาวะวิกฤต 
 

 

 

 

  

เมื่อนักศึกษามีปัญหา 

ต้องการค าปรึกษา 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่หอพัก ส่งตัวมาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
หรือขอรับค าปรึกษา ได้ที่  

1. คุณณัฏฐ์ธนพล ช้างนรินทร์ โทร.096-6499958 (พ่ีแตง) 
2. คุณสุพรรณพร  วรรณเวช โทร.086-9619585 (พ่ีทิพย์) 
3. คุณธิดารัตน์ วัดแพ โทร.086-6299354 (พ่ีแอน) 

- ในเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อ คุณธิดารัตน์ วัดแพ 
- นอกเวลาราชการ เวลา 16.30-24.00 น.  

ติดต่อ คุณสุพรรณพร  วรรณเวช 
- นอกเวลาราชการ เวลา 24.00-08.30 น.  

ติดต่อ คุณณัฏฐ์ธนพล ช้างนรินทร์ 

 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาให้ความช่วยเหลือในขั้นต้นรายงานผู้บริหาร
และผู้ปกครองทราบ 

ติดตามจนกระทั่ง นักศึกษาคลี่คลายปัญหาและไม่มีปัญหา 
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Co_06 

แผนกิจกรรมการดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง (ติดตามและประเมินผล) 

ที ่ กิจกรรม/การด าเนินการ เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 นัดประชุมประธานสาขา  

ชั้นปีที่ 1 เพ่ือช่วยดูแลเพื่อนในสาขา 

วันอังคาร 

สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 

งานพัฒนานักศึกษา 

2 นักศึกษาปี 2-4 ท าแบบคัดกรอง 9Q ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง งานพัฒนานักศึกษา 

3 จัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง  ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง งานพัฒนานักศึกษา 

4 อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลนักศึกษากลุ่ม

เสี่ยงให้งานพัฒนานักศึกษาด าเนินการ 

ตลอดทั้งปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 

5 จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือติดตามนักศึกษา

กลุ่มเสี่ยงและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ให้ผู้บริหารทราบ 

ตลอดทั้งปีการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา 
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จ านวน และขนาดห้องให้ค าปรึกษา และห้องกิจกรรม 

งานพัฒนานักศึกษา จัดให้มีหน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา จ านวน 1 ห้อง  
ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการมาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน ตึกกิจกรรม ชั้น 2 อาคารกิจกรรม ดัง
ภาพด้านล่างนี้  
 

 

ภาพ แสดงห้องให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 

 

ภาพ แสดงห้องเพลิน ตึกกิจกรรม ชั้น 2 อาคารกิจกรรม 
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แผนผัง ห้องกิจกรรมส าหรับนักศึกษา 

กระบวนการจัดซื้อจัดหายาที่ใช้ส าหรับปฐมพยาบาลนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้จัดโครงการศูนย์บริการสุขภาพ
นักศึกษาเบื้องต้นในลักษณะ Pre-Clinic ที่เปิดให้บริการปฐมพยาบาลในปฐมภูมิและทุติยภูมิ   
บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและการน าส่งโรงพยาบาลกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉิน/ประสบอุบัติเหตุพร้อม
ทั้งการติดตามอาการและการบริการประสานงานกับโรงพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 
โดยงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดหายาสามัญประจ าบ้านตามแผน
ประจ าปีๆ ละ 3-4 ครั้ง โดยเขียนใบแสดงความต้องการผ่านงานพัสดุเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อให้แต่ละ
ครั้งและมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย  ยาสามัญประจ าบ้านที่ใช้
ในห้องพยาบาลประกอบด้วยตัวยา ได้แก่  ALCOHO, LATARAX, AMOXY,  500 MG, ALUM 
MILK, BUSCOPAN, BISOLVON, BETADINE, CALAMINE, COUNTER PAIN, CLOXA 500 MG, 
DEXTRO, DRAMAMINE, DULCOLAX, VITAMINE C, LOLATADINE, PLASTER ยา, PONSTAN, 
ORS น้ ามันมวย ชุดท าแผล สเตอร์ไรด์ ส าลีก้อน น้ าเกลือ ยาล้างตา ผ้าพันข้อเท้า พาราแซลตามอล 
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ผ้าพันข้อมือ น้ ายาฆ่าเชื้อ DETTOL เจลล้างมือ ผ้าปิดจมูก เครื่องวัดความดันโลหิต ปรอทวัดไข้ 
GAUZE 2*2,3*3 และELASTIC เป็นต้น 

 

 
ภาพ แสดงตู้ยาและเวชภัณฑ์ 

 
สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากร ได้แก่ 

1. ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ปัจจุบันศูนย์กีฬาและนันทนาการประกอบด้วยสถานที่ออก
ก าลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม ได้แก่ อาคารสระว่ายน้ า สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์และสนาม
กรีฑา ห้องฟิตเนส  สนามแบตมินตัน และลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยเปิดให้นักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการโดยสามารถจองสถานที่ให้บริการได้ผ่านทางเวบไซต์ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

2. ห้องปฏิบัติการ ได้ด าเนินการ  
- ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการติดตั้งประตูอัตโนมัติและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

ส าหรับการเข้าใช้ห้องเครื่องมือกลาง 1, ห้องเครื่องมือกลาง 2, ห้องโครงงาน 1, ห้องโครงงาน 2 และ
ห้องโครงงาน 3 และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าห้องโครงงาน 1, โครงงาน 2 และห้องโครงงาน 3 
ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากต้องการให้นักศึกษา อาจารย์ ผู้ท าวิจัย ได้รับความปลอดภัยในการท า
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ 
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- ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดถูกน ามาใช้ในห้องโครงงาน 1, 2 และ 3 เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการสอดส่องดูแลกิจกรรมของนักศึกษาในการใช้พ้ืนที่และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  โดยการ
บันทึกภาพไว้และสามารถดูด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดูผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ได้ 

-  จัดให้มีระบบดูแลความปลอดภัย เช่น แว่นตากันไอ และอุปกรณ์ช าระล้างสารเคมีฉุกเฉิน 
กรณีสัมผัสสารเคมีอันตราย ใช้ตู้ดูดควันในกรณีที่ใช้สารเคมีที่ระเหยได้ง่ายและมีอันตรายสูง เช่น กรด 
เบส เป็นต้น  

-  ติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดต่าง ๆ ซึ่งถังสีแดงใช้ในกรณีไฟไหม้ ทางงานอาคารสถานที่จะท า
การตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี ส่วนในห้องปฏิบัติการมีถังสีเขียวใช้ในกรณีเพลิงไหม้จากสารเคมี 

-  มีการเขียนบันทึกข้อความแสดงความจ านงขอชุดยาสามัญประจ าบ้านส าหรับน ามาใช้ใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ  

-  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาที่เข้าใช้ห้องโครงงาน ในส่วน
ของอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีกริ่งฉุกเฉินให้เสียงสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ 
ซึ่งทางงานอาคารสถานที่จะท าการตรวจเช็คการใช้งานได้ทุกปี   และในห้องโครงงานนักศึกษายังมี
เครื่องตรวจจับควัน กรณีท่ีมีควันในระดับตรวจจับได้ เครื่องจะส่งสัญญาณเสียง  

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

ส าหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟดับ แก๊ส ระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารเคมี นักวิทยาศาสตร์ของ               
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯและอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้ด าเนินการ
ชี้แจง             แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าวแก่นักศึกษาเมื่อเข้าชั้นเรียนครั้งแรกของแต่ละ
ภาคการศึกษา 

- งานการจัดการของเสียได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. ส่ ง ข อ ง เ สี ย ส า ร เ ค มี ไ ป ก า จั ด ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ ข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561  เป็นจ านวน 182 kg  ภายใต้การ

ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจ ัยทางเคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยส่งของเสียสารเคมีไปก าจัดกับบริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน)   

2. งานการจัดการของเสียได้วางแผนส่งของเสียสารเคมีไปก าจัดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

โดยส่งร่วมกับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การด าเนินงานของ
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย ข อ ง ห ้อ ง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ว ิจ ัย ท า ง เ ค มี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3. งานการจัดการของเสียด าเนินงานยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานตาม แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  (Safety 

Guideline for Laboratory) โดย โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand 

“ESPReL” ภายใต้การด าเนินงานของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

  ณ ขณะนี้งานการจัดการของเสียได้ท าการส ารวจระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางฯ ดูแลอยู่ ตาม เกณฑ์ ESPReL 

check list  ไปแล้ว จ านวน 2 ห้อง   และก าลังด าเนินการขอทุนเพ่ือน ามาพัฒนายกระดับความ

ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จากคณะกรรมการบร ิหารจ ัดการความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยคณะกรรมการจะอนุมัติทุนประมาณ

เดือน สิงหาคม 2562 

 โดยกรรมการชุดนี้มีหน้าที่สร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ

ยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในหน่วยงานอย่างมีระบบ และท างานประสานกับ

คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งในขณะนี้

อยู่ระหว่างด าเนินการร่างนโยบายบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย โดยนโยบายจะครอบคลุมการจัดการความปลอดภัยทั้งในด้านของการบริหารระบบการ

จัดการด้านความปลอดภัย ระบบการจัดการด้านสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ระบบฉุกเฉินและ

ระบบติดต่อสื่อสาร   ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ และการให้

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

3.  หอพักนักศึกษา จ านวนอาคารหอพัก ต่อจ านวนนักศึกษา ดังนี้  
(1) หอพักนักศึกษา บริหารจัดการโดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   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 าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 70 % และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-
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4 จ านวน 30% ต่อปีการศึกษา มีการส ารวจความต้องการเข้าพักของนักศึกษา โดยจัดให้มีการรับ
สมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ในช่วงปลายของปีการศึกษา ทั้งนี ้ หอพักสามารถจัดสรรห้องพักให้
นักศึกษาได้ครบถ้วนตามที่นักศึกษาประสงค์ ทั้งนี้ภายในห้องพัก  ได้จัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกไว้
บริการส าหรับนักศึกษาที่เข้าพัก ได้แก ่ เตียงนอนเหล็ก ฟูกท่ีนอน พัดลมเพดาน  ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่าน
หนังสือพร้อมเก้าอ้ีนั่ง โดยพื้นที่อาคารภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ส่วนกลาง แบ่งเป็น บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ใต้อาคารหอพักทุก
หอพัก  ม้านั่งหลังคาโครงเหล็ก 8 ตัว  ซุ้มศาลาไม ้  จ านวน 2 ชุด  ส าหรับอ่านหนงัสือ  พักผ่อน  
บริเวณหอพักท้ัง 4 อาคาร  มีระบบ Wi-Fi ทุกชั้น ทุกหอพัก  ไว้ท่องโลกการเรียนรู้ในโลกออนไลน์   
บริการเครื่องกดน้ าดื่ม  เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น บริการจุดละ 1 เครื่อง  บริเวณชั้น 1  จ านวน 4 
จัดให้มีแม่บ้านบริการท าความสะอาดส่วนกลางและโดยรอบอาคารทุกอาคาร ท าความสะอาดในเวลา 
08.00 - 16.00 น. ทุกวันจันทร์ - เสาร์  มีหน้าที่ท าความสะอาดทางเดินภายในหอพัก ห้องน้ า ห้อง
อาบน้ า บริเวณรอบอาคารหอพัก ทั้งนี้ได้ก าหนดข้อปฏิบัติและก าหนดเวลาเข้า-ออก หอพัก โดยแจ้ง
ให้นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักทราบ  

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

(4) บริการและสวัสดิการพยาบาล งานจัดการหอพักจัดให้มีระบบสวัสดิการพยาบาลหอพัก   
มหาวิทยาลัยได้จัดห้องพยาบาลไว้บริการนักศึกษาเพ่ือให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและท่ัวถึงและสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉินได้ทันท่วงที  
มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ดังนี้ 

 
 กรณีเจ็บป่วยภายในหอพัก  
 มหาวิทยาลัย จัดบริการดูแลสุขภาพนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ ดังนี้ 

- วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30-16.30 น.  
ที่งานพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรม ชั้น 1  จ านวน 1 ห้อง  และมีเตียงให้บริการนักศึกษาเจ็บปุวย  
จ านวน  3  เตียง 

- นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น.  
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ณ บริเวณอาคารกิจกรรม ชั้น 1  จดับริการดูแลตรวจสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ วันละ 1 คน พร้อม
ทั้งได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านเว็บและบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- นอกเวลาดังกล่าวจะมีรถสวัสดิการและรถกู้ภัยหรือ 1669 คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
โดยมีห้องปฐมพยาบาลดังภาพด้านล่างนี้  

 
ภาพ แสดงห้องพยาบาลส าหรับนักศึกษา 

 

 
ภาพ แสดงห้องพยาบาลส าหรับนักศึกษา 
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              ภาพ สิ่งก่อสร้างอ านวยความสะดวกด้านสภาพแวดล้อมในวิทยาเขต 

 
9.5 รายการหลักฐาน  

1) แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยภายในวิทยาเขต 
2) ภาพกิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ  
3) การติดหลอดไฟเพ่ือให้แสงสว่าง ทั่วทั้งวิทยาเขต  
4) การติดกล้องวงจรปิด  
5) การรณรงค์ เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถภายในวิทยาเขต  
6) การวางลูกระนาดในจุดที่ส าคัญ  
7) การกวดขันวินัยจราจร  
8) ผลการวิเคราะห์จ านวนห้องน้ าที่ใช้การได้ ต่อจ านวนคนที่ใช้งาน และความ

สอดคล้องต่อกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่อง อาคาร 
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9) ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานอาคาร และหอพัก 
10) เวบไซต์ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

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

เข้า-ออก หอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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Criterion 10 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1 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 าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
 

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

 
หลักสูตรมีการตั้งคณะกรรมการในการปรับปรุงและมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในหลายๆทาง เพ่ือการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
- ทั้งการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีตามกรอบระยะเวลาที่ สกอ. ก าหนด โดยได้ท าการ

ปรับปรุงล่าสุดในปี 2561 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาได้มีการน ามาใช้กับนักศึกษา รหัส 61  
- มีการปรับปรุงในเนื้อหารายวิชาและการจัดการรายวิชาเป็นประจ าทุกปี  โดยพิจารณาตาม

ข้อก าหนดใน มคอ.1, สกอ.  
- และมติจากท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน สถานประกอบการในการ

ฝึกงาน และสหกิจศึกษา และจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาร่วมในการออกแบบ และปรับปรุง
หลักสูตร ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ซึ่งเป็นการประเมินที่มาจากหลากหลายวิธี และหลากหลายช่องทาง ทั้งจากการสอบถาม
พูดคยุ การเข้าร่วมประชุม จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  หรือการประเมินร่วมกับการประเมิน
ความพึงพอใจในด้านอ่ืน ๆ ท าให้หลักสูตรมีความมั่นใจว่าได้ด าเนินการให้เป็นไปตามตามต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องจริง ๆ เพ่ือน าผลการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตาม ELO ของหลักสูตรด้วยระบบและกลไกในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีการทบทวนข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่
หลักสูตรน ามาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมให้ข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรไดท้ าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินจากการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
จากนักวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการ และน าไปพัฒนาและปรับปรุงแผนการปรับการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

1. การมีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอถึงจะน าไปประยุกต์ใช้ได้ก้าวทันเทคโนโลยี                                                         
สร้างวัฒนธรรมเชิงปูองกัน         

2. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมาย วิศวกรรม มาตรฐานสากล 
3. การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน      
4. ประสานงานกับหน่วยงานราชการในท้องที่ให้มาร่วมผลิตบัณฑิต 
5. มีประสบการณ์ในการท างานจริงในภาคอุตสาหกรรม 
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6. ทักษะการสื่อสาร โน้มน้าวใจและมีจิตวิทยาในการสื่อสาร  
7. สร้างนวัตกรรมใหม่ในการสร้างความปลอดภัยในการท างานได้ 
ผลการส ารวจคุณภาพของหลักสูตรจากผู้เรียน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจคุณภาพของ

หลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ระดับพึงพอใจมาก และไม่พบประเด็นส าคัญที่เสนอแนะเพ่ือน ามาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร 

จากข้อมูลปูอนกลับต่าง ๆ ท าให้ทราบข้อมูลความต้องการและผลสะท้อนกลับของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างชัดเจน  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าเข้าที่ประชุมสาขาเพ่ือก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected –learning outcome) ของนิสิต  การวางแผนกลยุทธ์การเรียนการสอน  ตลอดจน
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร จนน าไปสู่การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 

PLO 01 : วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี กฎหมายและวิศวกรรม
เพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยเชิงปูองกันของผู้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

PLO 02 : ออกแบบเทคนิคและพัฒนากระบวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

PLO 03 : ปรับตัวและเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ท าให้งานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 

PLO 04 : สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จิตวิทยาสังคม เพ่ือสื่อสารและประสานงานในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO 05 : มีคุณธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ  
 
10.1 รายการหลักฐาน  

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2) การประเมินหลักสูตรจากผู้เรียน 
3) ผลสรุปในการประเมินจากช่องทางต่าง ๆ  
4) ผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการณ์ในการรับนักศึกษาฝึกงาน 
5) ข้อสังเกตจากอาจารย์นิเทศท่ีได้จากข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ 
6) หลักฐานแสดงการน าเอาผลประเมินที่ได้มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
 
 
 
 
 



 

168 
 

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

การพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรมีกระบวนการตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตร การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การติดต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะบดีสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตาม  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยผู้สอนทุกคนมีการประชุมร่วมกันในแต่ละภาค
การศึกษาตามปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดการประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป และปรับปรุงหลักสูตรทุก 
5 ปี  โดยการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งเป็นตัวแทนจาก
ภาคอุตสาหกรรมมาร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร 

ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้รับการออกแบบหลักสูตรให้สะท้อนความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิตและ
มุง่มั่นในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ELO ของหลักสูตร 
โดยไดม้ีการทบทวน ELO ของหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี ตามท่ีระบุไว้ใน AUN-QA criterion ที ่1 
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
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 การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลมีการ
ด าเนินการดังนี้ คือ มีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ด้วยการให้นักศึกษาประเมิน
ผ่านการประเมินการสอนของอาจารย์ การประเมินรายวิชา อาจารย์ผู้สอนสังเกตจากพฤติกรรมของ
นักศึกษา และมีจัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนด้านต่าง ๆ จากนั้น
ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค คุณลักษณะของ
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อาจารย์ จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการสอน รายละเอียดรายวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป ดังนี้ 
 ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (LO) ในรายวิชาต่าง ๆ ถูกก าหนดขึ้นโดยคณาจารย์ในแต่ละ
รายวิชา มีการแจ้งนิสิตทราบก่อนในคาบแรกของการเรียนการสอน  รายละเอียดต่าง ๆถูกระบุไว้ใน 
มคอ.3 และมคอ.4 ของแต่ละรายวิชาโดยอ้างอิงจากมคอ.2 หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
และการประเมินผล กลยุทธ์การสอนถูกก าหนดโดยผู้สอนเพ่ือให้ตอบสนองตามาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร (Curriculum mapping) ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน  (ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม        ด้านความรู้  ด้านทักษะปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทักษะในการฝึกปฏิบัติ)  ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ (Learning 
Outcome) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแสดงใน มคอ.3 และมคอ.4 ซึ่งมีการประเมินการสอนโดยผู้สอน  
แสดงอยู่ใน มคอ.5 และ มคอ.6 ซึ่งมีการประเมินด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรายงาน  การน าเสนอ การ
วัดผลย่อย การสอบกลางภาค  และสอบปลายภาคและเมื่อเสร็จการเรียนการสอน  มีการรายงานผล
การประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.5 และมคอ.6 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบ
โดยผู้เรียน  มีการประเมินรายวิชาทุกวิชาโดยผู้เรียน และทุกภาคการศึกษา 

มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการเรียนและการสอน 
รูปแบบและวิธีการประเมินโดยมีการประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผ่าน มคอ.5 และมคอ.7 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรในแต่ละปี   

 
10.3 รายการหลักฐาน  

1)  มคอ.3 และมคอ.4 
2)  มคอ.2  
3)  มคอ.5 และมคอ.6 
4)  มคอ.7 
5)  ผลการประเมินการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 
6)  แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา “การเรียนการสอนของหลักสูตร” 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

 
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลงานที่มีความเกี่ยวข้อง

และสอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆของหลักสูตร และได้มีการน าเอาผลที่จากจาก
งานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา 
การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยขึ้น หรือเป็นการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัย
ของอาจารย์ผ่านการเรียนในรายวิชา 921-471 โครงงานนักศึกษา 1 และ 921- 472 โครงงาน
นักศึกษา 2 หรือออกมาในรูปแบบการท าวิจัยในชั้นเรียน เช่น งานวิจัย “การศึกษาปริมาณสารก าจัด
ศัตรูพืชและการประเมินท่าทางการท างานในเกษตรกรสวนทุเรียนภาคใต้ของประเทศไทย” ซึ่ง
เกี่ยวข้องในรายวิชา 924-306 พิษวิทยาในงานอุตสาหกรรม  924-310 อาชีวเวชศาสตร์ 924 - 322  
การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  924-313 การยศาสตร์ 
และ924-326 คุณภาพอากาศภายในอาคาร นับเป็นใช้ความรู้ในหลาย ๆ วิชาในหลักสูตรมาบูรณ
การณ์ในการท าวิจัย 

จากการด าเนินการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ๆที่
ทันสมัยจากงานวิจัย ได้รู้จักกระบวนการวิจัย และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความใฝุรู้ รู้จักการตั้ง
ค าถาม และการหาค าตอบด้วยกระบวนการทางวิชาการ ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอน แบบ  
Active learning เช่น ในรายวิชา 924-203 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 924-324 มาตรฐาน
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 924-203 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  
924-306 พิษวิทยาในงานอุตสาหกรรมม 924-310 อาชีวเวชศาสตร์ 924 - 322  การเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  924-313 การยศาสตร์ 924-326 คุณภาพ
อากาศภายในอาคาร 924-210 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในทางอาชีวอนามัย 
924-301 การตรวจประเมินสุขภาวะและการบ าบัดโรคเบื้องต้น 924-305  วิศวกรรมความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม และ924-307 ระเบียบวิธีวิจัยทาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งมีการ
ปรับการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) ในรายวิชา 923-454 การโต้ตอบเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เป็นต้น 
 
10.4 รายการหลักฐาน  

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

 
การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 

ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) มีส่วนกลาง (วิทยา
เขต)  เป็นผู้ดูแล โดยมีศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ดูแลรับผิดชอบสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท้ังหมด ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมอืกลางดูแลรับผิดชอบในส่วนห้องปฏิบัติการและการ
ให้บริการอุปกรณ์การวิจัยแก่นักศึกษา และหอบรรณสารสนเทศ ดูแลรับผิดชอบการให้บริการยืมคืน
หนังสือในห้องสมุด รวมถึงการประสานงานกับอาจารย์ในคณะฯในการสั่งซื้อหนังสือที่เป็นประโยชน์
กับการเรียนการสอน โดยท าการส ารวจความต้องการในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
อาจารย์ ได้ผลการส ารวจ ดังนี้ 

หอบรรณสารสนเทศได้ท าการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอบรรณ

สารสนเทศ ผลการส ารวจพบว่ามีประเด็นความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับพึง

พอใจ ซึ่งการที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้น จะต้องค านึงถึงความต้องการ

ของผู้ใช้บริการเป็นหลักในด้านต่าง ๆ  ความต้องการในด้านทรัพยากรสารสนเทศที่จะต้องมีจ านวน

เพียงพอ ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้เรียน ด้านขั้นตอนกระบวนการของห้องสมุด ก็ควรมี

ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย และถูกต้อง ด้านบุคลากรที่ให้บริการควรมีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้ม

แจ่มใส มีความกระตือรือร้น ให้บริการด้วยความเสมอภาค รวดเร็วและเชื่อถือได้ ด้านสถานที่และสิ่ง

อ านวยความสะดวก จะต้องมีสถานที่ที่สะอาด และปลอดภัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

และจ านวนที่เพียงพอ ส่วนด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง มี

เอกสาร แผ่นพับ และปูายแนะน าการให้บริการที่ชัดเจน และมีการแจ้งข่าวสารกิจกรรม หรือ

ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง 

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางได้ท าการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
บริการ ในด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยผลการส ารวจจาก
ทั้งอาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี พบว่าโดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ 

โดยการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นการประเมินผ่าน google form ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะน าไปประชุม
วางแผนงานเพ่ือปรับปรุงการให้บริการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
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ห้องปฏิบัติการและด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางศูนย์มีการประชุมวางแผนงานทุกเดือน เดือนละ 
1 ครั้ง ซึ่งในขณะนี้ได้ด าเนินการวางแผนเตรียมความพร้อมและด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การของบประมาณในด้านวัสดุ ของสด ในแต่ละรายวิชาประจ าปี 
2. การจัดหา/จัดจ้าง สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว ที่จะใช้ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ 
3. การประชุมเตรียมความพร้อมกับงานพัสดุ และการเงิน ในการจัดซื้อวัสดุ และของสด  
4. การวางแผนการจัดหา/จัดจ้าง วัสดุ ของสดในแต่ละปฏิบัติการของแต่ละรายวิชา ในแต่ละ

บทปฏิบัติการ 
5. การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับรายวิชาปฏิบัติการ 

  6. การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ที่ช ารุดภายในห้องปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเปิดเทอม 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 นั้น อาคาร สถานที่ ห้องเรียน และ

สิ่งแวดล้อม ห้องสมุดและสื่อการศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย พบว่านักศึกษายังมีความต้องในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ควรมี
ความใหม่หรือทันสมัยมากกว่านี้   การท าความสะอาดอาคารและสถานที่เรียน  การปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ และ เป็นต้น  

ทั้งนี้ทางหลักสูตรมีการน าข้อมูลผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  เช่น  จัดท าแผนการ
สั่งซื้อครุภัณฑ์ในงบประมาณ ปี 2562 และด าเนินการสั่งซื้อในงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ประจ าปี 
2563 เรียบร้อยแล้วนั้น จ านวน  3 รายการ คือ เครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ จ านวน 1 
เครื่อง เครื่องวัดระดับความดังเสียง จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา 
จ านวน 1 เครื่อง  ในประเด็นการท าความความสะอาดอาคารและสถานที่เรียนนั้นทางงานจัดการ
ทรัพย์สิน ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ ส่งผลให้การ
บริหารงานอาคารสถานที่อยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธ านี ซึ่งจะ
รับผิดชอบซ่อมบ ารุงโครงสร้างอาคารต่าง ๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ ใน
วิทยาเขต การท าความสะอาดอาคารและสถานที่เรียนอย่างเป็นระบบและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ
พ้ืนที่ที่ชัดเจน 
 
10.5 รายการหลักฐาน  

1)  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดของศูนย์สารสนเทศ 
2)  แบบส ารวจความพึงพอใจในการเรียนการสอนของศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ

กลาง 
3)  แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement 

 
หลักสูตรจัดให้มีระบบการปูอนข้อมูลกลับโดยการรับฟังข้อคิดเห็นจาก ผู้ใช้บัณฑิตผ่านการ

นิเทศฝึกงานและสหกิจศึกษา และจากการเชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมาร่วมให้
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรหรือในการประกันคุณภาพหลักสูตร  เมื่อไดร้ับข้อเสนอแนะผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ แล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังจาก
นั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลังจาก
นั้นสื่อสารและมอบหมายผู้รับผิดชอบ บุคลากร ทั้งสายสอนและสายสนับสนุน น าขอ้เสนอแนะไป
พัฒนางานและพัฒนาหลักสูตร และท าการประเมินผลการด าเนินงานและรายงานในที่ประชุมเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาต่อไปสุดท้ายของกระบวนการคือ การสะทอ้นกลับถึงผู้มีส่วนไดส้่วนเสียให้
รับทราบในการน าขอ้เสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตร โดยหลักสูตรมีการระบบปูอนกลับเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของหลักสูตรดังนี้ 

 ระบบข้อมูลปูอนกลับจากผู้เรียน จากระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา และจากแบบสอบถาม 

 ระบบข้อมูลปอนกลับจากอาจารย์และบุคลากร จาก มคอ. และแบบส ารวจความพึง
พอใจ 

 ระบบข้อมูลปูอนกลับจากศิษย์เก่า ในช่องทางการสื่อสาร face bookของสาขา และ
จากแบบสอบถาม 

 ระบบข้อมูลปูอนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

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 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

  
 

     

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

       

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

  
 

     

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

 
 

      

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

  
 

     

Overall opinion        
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

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

 
ในทุกปีการศึกษาฝุายงานทะเบียนจะมีการสรุปผลจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

และตกออก โดยในแต่ละกรณีที่มีการตกออก หรือมีปัญหาระหว่างการศึกษาจะอยู่ในความดูแลของ
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อาจารย์ที่ปรึกษา และต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการคณะ มีการติดตามผล พิจารณาปัญหา และ
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 

  
 

25 

 
 
2 1 0 0 0 

2556  (มิถุนายน  2556 - 
มีนาคม  2557) 45 

  
 

31 

 
 
6 4 3 0 1 

2557   (สิงหาคม  2557 - 
พฤษภาคม  2558) 69 

   
12 5 3 1 

2558  (สิงหาคม  2558 - 
พฤษภาคม  2559) 69 

   
3 4 0 2 

2559  (สิงหาคม  2559 - 
พฤษภาคม  2560) 65 

   
2 5 1 1 

2560 (สิงหาคม  2560 - 
พฤษภาคม  2561) 70 

   
4 0 0 0 

2561 (สิงหาคม  2561 - 
พฤษภาคม  2562) 60 

   
 2 0 0 0 

2562 (มิถุนายน 2562) 
-มิถุนายน 2563 75 

 
 

 
 

 
4 0 0 0 

จากตาราง Pass Rates and Dropout Rates จะเห็นได้ว่านักศึกษามีการตกออกมาก
ที่สุดในช่วง ปี 1 จ านวน 4  คน ซึ่งจากการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ตกออก พบว่า มาจากสาเหตุต่างๆ 
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เช่น ไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการเรียน ไม่ถนัดในวิชาค านวณ และหลักสูตรได้มีการประชุมหาแนวทางใน
การลดอัตราการตกออกของนักศึกษา สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้   

สาเหตุการตกออกของ
นักศึกษา 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ไขท่ีได้ด าเนนิการ 

นักศึกษาถูก retire 
เนื่องจากมีผลการเรียนที่ 
ไ ม่ ผ่ า น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
ก าหนด 

 

1) นักศึกษาที่รับเข้ามี
พ้ืนฐานความรู้ที่อ่อน 

มีการเพ่ิมเกณฑ์ในการรับนักศึกษามาก
ขึ้น โดยเดิมก าหนด GPA ไม่ต่ ากว่า 2.5 
เป็น    ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีผลการ
เรี ยนในกลุ่ มรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ า
กว่า 3.00  เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีพ้ืน
ฐานความรู้  เพียงพอในการเรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

2) นักศึกษาไม่สามารถ
ป รั บ ตั ว กั บ ก า ร เ รี ย น ใ น
มหาวิทยาลัยได้ 

ในกระบวนการของการรับนักศึกษาใหม่ 
แ ล ะก า ร ป ฐม นิ เ ทศ ข อ ง หลั ก สู ต ร 
อาจารย์ในหลักสูตร และรุ่นพ่ีทุกชั้นปี 
จะ เข้ าพบและร่ วมท ากิ จกรรมกั บ
นักศึกษาใหม่  เ พ่ือให้ เกิดความเป็น
กันเอง ให้ค าปรึกษา และการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งจะสามารถช่วยท าให้นักศึกษา
สามารถปรับตัวกับชีวิตในมหาวิทยาลัย 
มีคนคอยแนะน าแนวทางและวิธีการใน
การเรียน และวางแผนการเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีรายวิชาพ้ืนฐานใน
ชั้นปีที่ 1  ที่ค่อนข้างหนัก ท า
ให้คนที่เรียนอ่อนไม่สามารถ
เรียนทันได้ 

มีโครงการติวในวิชาพ้ืนฐาน เช่น ฟิสิกส์ 
และคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น รวมทั้งการให้
ค าแนะน าในการลงเรียนรายวิชาใน
เทอมต่อๆมา เพ่ือให้สามารถมีเวลาใน
การเรียนอย่างเต็มที่ และรักษาระดับผล
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สาเหตุการตกออกของ
นักศึกษา 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ไขท่ีได้ด าเนนิการ 

การเรียนไว้ไม่ให้ต่ าเกินกว่ามาตรฐาน 

นักศึกษาย้ายไปเรียนใน
สาขาวิชาอ่ืนที่ตรงตาม
ความต้องการมากยิ่งขึ้น 

 

1) ความเข้าใจผิดในสาย
งานของสาขาวิชา  

2) เลือกเพราะอยากมีที่
เรียน หรือคิดว่าเป็นสาขาที่
หางานได้ง่าย แต่เมื่อเรียน
แล้วพบว่าไม่ตรงตามความ
ต้องการ 

มีการสื่อสารการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในหลายๆช่องทาง ตามที่กล่าว
มาใน AUN 7 และกระบวนการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สัมภาษณ์ก็มีการให้
ข้อมูลของหลักสูตรเพ่ิมเติม เ พ่ือให้
นักศึกษาได้ เป็นข้อมูลในการเลือก
สาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการมาก
ยิ่งขึ้น 

  
11.1 รายการหลักฐาน  

1) รายงานการประชุมสาขา  
2) รายงานการประชุมหลักสูตร  
3) บันทึกข้อความการขอลาออกของนักศึกษา 
4) รายงานยอดสรุปนักศึกษาที่ถูก retire ในแต่ละปีการศึกษา 
5) โครงการพบที่ปรึกษา 
6) โครงการติวพ่ีช่วยน้อง 
7) ระบบการล็อคในการลงทะเบียนกรณีที่ผลการเรียนติด Pro 

 
 

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

 
ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 มี

นักศึกษาทั้งหมด 61 คน จ านวนที่จบตามเวลาที่ก าหนด 4 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 98.36   
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และจบในเวลามากกว่า 4 ปี จ านวน1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64  และยังไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้
เนื่องจากยังมีนักศึกษาที่จบมากกว่า 4 ปี อยู่ระหว่างการศึกษา และในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษา
จ านวน 61 คน จบตามเกณฑ์ ที่ก าหนด 4 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 98.36  มีคนที่ยังไม่จบ
ต้องใช้เวลาในการส าเร็จการศึกษามากกว่า 4 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 เช่นเดียวกับปี 
2562 หลักสูตรได้มีการประชุมหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นข้ึนร่วมกับทางสาขาฯ เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา
ที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปีได้มา
จากการไม่ผ่านการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาในสาขาของชั้นปีที่ 4 ท าให้ต้องมีการเรียนซ้ าในปี
การศึกษาต่อไป  1 คน โดยในปีการศึกษา 2562 สามารถสรุปรายวิชาที่ไม่ผ่าน ดังนี้ 
 

ชื่อรายวิชา จ านวนผู้เรียนที่ต้องเรียนในปีเกิน (คน) 
937-116 FUNDAMENTAL CHEMISTRY 1 
937-167 MATH FOR SCIENCE I 1 
921-422 INDUSTRIAL ENERGY SAVING 1 
924-306 INDUSTRIAL TOXICOLOGY 1 
 
11.2 รายการหลักฐาน  

1) รายงานการประชุมสาขา ฯ 
 

 
 

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

 
มหาวิทยาลัยฯได้มีระบบในการติดตามการได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ซึ่งในปี 2559 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก 
จ านวน 22 คน ปี 2560 จ านวน  59  คน และในปี 2561 มีจ านวน 60 คน ในปี 2562 มีนักศึกษาจบ
ในเวลา 4 ปี จ านวน 60 คน และจากการสอบถามข้อมูลการได้งานของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน
ปี 2562 มีจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 39 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปี 
2562 มีผู้ได้งานท าจ านวน 17 คน  (อัพเดตวันที่ 17 มิถุนายน 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ข้อ 11.3  (ข้อมูลจากนักศึกษา) 

เพศ 
การได้
งาน 

สายงานที่
ท า 

ท างาน
อิสระ 

ศึกษา
ต่อ 

ระยะเวลาใน
การหางาน

หลังจากเรียน
จบ 

เงินเดือนที่ได้รับ 

ปี 2562 
ชาย ได้งานท า ตรงสาขา   < 3 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 20,001-25,000 
ชาย ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 

หญิง ได้งานท า ไม่ตรงสาขา 
งาน
อิสระ  <1 เดือน 15,001-20,000 

หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   1-3 เดือน < 15,000 

หญิง ได้งานท า ไม่ตรงสาขา 
งาน
อิสระ  <1 เดือน < 15,000 

หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   1-3 เดือน < 15,000 

หญิง ได้งานท า ไม่ตรงสาขา 
งาน
อิสระ 

 1-3 เดือน 
< 15,000 

หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 

ชาย ได้งานท า ไม่ตรงสาขา 
งาน
อิสระ  <1 เดือน 15,001-20,000 

ชาย ได้งานท า ไม่ตรงสาขา 
งาน
อิสระ  <1 เดือน 15,001-20,000 

หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   1-3 เดือน <15,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   1-3 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   1-3 เดือน 15,001-20,000 
หญิง ได้งานท า ตรงสาขา   <1 เดือน 15,001-20,000 
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จากผลการเก็บข้อมูลที่ได้พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้งานท าท่ีตรงกับสาขาวิชาที่เรียน โดย
ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการสมัครงานน้อยกว่า 3 เดือน  ได้รับเงินเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000  บาท 
และถึงแม้ว่าจะมีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามในระบบเป็นจ านวนน้อย เนื่องจากนักศึกษาเพ่ิงส าเร็จ
การศึกษา จากข้อมูลของปี 2562 ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมจากนักศึกษา ซึ่งมาจากความใกล้ชิดระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้งานท าที่ตรงตามความต้องการ ได้เงินเดือนที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเปูาหมายที่หลักสูตรวางไว้  ซึ่งจากการสอบถามคนที่ไม่ได้ท างานตรงตาม
สาขาวิชาที่เรียน ส่วนใหญ่มาจากความรู้สึกไม่ชอบในสายงานที่ท ามากกว่า เพราะในสายวิชาชีพ 
(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) ทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ยังมีความต้องการด้านแรงงานเป็นจ านวนมาก 
ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมีการได้งานที่สูง แต่หลักสูตรก็ไม่ได้หยุดการพัฒนาเพ่ือให้นักศึกษา สามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานส าหรับบริษัทใหญ่ๆชั้นน าของประเทศได้ โดยมีหลายๆโครงการที่เกิดขึ้น เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา เช่น การเน้นให้นักศึกษาได้มีพ้ืนฐานภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เช่น ภาษาพม่า เขมร เพ่ือใช้ในการสื่อสารระดับเบื้องต้นได้  

 
11.3 รายการหลักฐาน 

1) แบบส ารวจการได้งานท าของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา 
2) Facebook หลักสูตร  
3) Line กลุ่ม  
4) รายการโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
5) รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน 

 
 

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

 
จากผลการศึกษาในรายวิชาโครงงานนักศึกษา สามารถส่งผลงานของนักศึกษาเพ่ือตีพิมพ์

บทความวิจัยระดับชาติและ Proceeding ดังต่อไปนี้ 
1.กาญจนา หลงโซ๊ะ, นุจรีย์ จันทร์พิทักษ์และจิตลดา กิตติจารุวัฒนา. ทัศนคติของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 2  
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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” ครั้งที่ 2  

4.บุษบา ทองค าเสน, กาญจนาภรณ์ ปรีชาและนุจรีย์ แซ่จิว. การตรวจวัดแสงสว่างภายใน
ห้องเรียนของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฏร์ธานี ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 2  

5. Akkeesuwan A, Pochana K, Chaiprapat S, Saejiw N. 2019. A Systematic  
literature review on the use of an agricultural ergonomics risk assessment tools. 
International Symposium on Manufacturing and Industrial Engineering (MIE 2019). 
Melaka, Malaysia, 8 July 2019. Paper ID 53. 

6.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.  

7.Senthong P, Wittayasilp S, Aekrucharit J, Saimetha T, Doungmusik J, Piyapun P, 
Saithongkam K. 2019. Pesticide residues in soil, drinking water and vegetables in 
household in rambutan and durian farms. The 16th Asean Food Conference 2019. 
Bali, Indonesia, 15-18 October 2019. P-FS-23. 

 
 
รายการหลักฐาน  

1) บทความวิจัย และ Proceeding  
  

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

 
หลักสูตรได้มีระบบการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่

ออกมาอย่างเป็นระบบ และมีรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเข้าร่วมปรับปรุงหลักสูตร 
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การให้ข้อเสนอแนะในการสอน นอกจากนี้ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่างๆ ใน
หลักสูตรมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา  เช่น การประชุมในหลักสูตร การประเมินการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา การพูดคุยกับสถานประกอบการในระหว่างการนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน และสหกิจศึกษา และการคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปีก่อน ซึ่งไม่ได้มีการ
สรุปผลการประเมิน และวางแผนการด าเนินงานปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ในแต่ละสถาน
ประกอบการได้มีข้อเสนอแนะ จากการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 3/2562 เพ่ือการ
พัฒนานักศึกษามายังหลักสูตรฯ ดังต่อไปนี้  

 
จุดเด่น -เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้งานได้ดี มี

ความละเอียด รอบคอบ  
- มีความรับผิดชอบ มีความขยันตั้งใจท างาน มุ่งม่ัน ตั้งใจเรียนรู้งานสิ่งใหม่ ปฏิบัติงาน
ได้รวดเร็ว 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทัศนคติในการท างานดี มั่นใจ กล้า
แสดงออก 
-มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนองาน ใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ดี 
- ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มีความอ่อนน้อม แต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบ  

จุดด้อย  
 

- ขาดทักษะการพูด ไม่กล้าแสดงออก การพูดไม่ชัดเจน ไม่กล้าซักถามงาน  ขาดความ
มั่นใจ การน าเสนองาน การวางแผนการท างาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
ท างาน 
- การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานยังไม่ดีพอ ความคิดริเริ่มในการท างาน  
- ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรม Microsoft excelขาดความรู้
เกี่ยวกับระบบคุณภาพ 
- การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายกับการท างานยังไม่เพียงพอ 
- การตรงต่อเวลา 

 
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. รายวิชาของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศฯ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ท าให้
นักศึกษาที่จบไป สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. เป็นสาขาวิชาที่สามารถท างานวิจัยได้หลากหลาย และสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการได้ 

4.  มีเครื่องตรวจวัดพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด ให้นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนและฝึกปฏิบัติ  
5. อาจารย์ในหลักสูตรมีงานบริการวิชาการ ที่สามารถเอาความรู้มาบูรณาการกับการเรียนการ

สอนได้อย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น) 

1. ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่สามารถปฏิบัติงานในหลักสูตรได้จริง และอาจารย์ในระดับ
ปริญญาเอก  เนื่องจากนโยบายการรับบุคลากรของมหาลัยที่ไม่บรรจุวุฒิปริญญาโทเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญเอก 

2. ระดับความรู้ของนักศึกษาเข้าใหม่อยู่ในเกณฑ์ต่ า และนักศึกษาเข้าใหม่ขาดความเข้าใจใน
เนื้อหาที่แท้จริงของหลักสูตร 

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

ท าโครงงานวิจัยของนักศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากนโยบายการรับบุคลากรของมหาลัย 
มหาวิทยาลัยต้องทบทวนเกณฑ์ในการรับบุคลากรให้เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา  

2. ระดับความรู้ของนักศึกษาเข้าใหม่อยู่ในเกณฑ์ต่ าและนักศึกษาเข้าใหม่ขาดความเข้าใจใน
เนื้อหาที่แท้จริงของหลักสูตร  
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มีโครงการปรับพ้ืนฐานให้นักศึกษา และการท า roadshow เพ่ือรับนักศึกษาที่มีความพร้อม
ในการเรียนมากข้ึน 

3. ขาดทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การน าเสนอ และภาษาอังกฤษ 
a. สอดแทรกการน าเสนอผลงานในรายวิชา 
b. ทรัพยากรการเรียน (Learning Material) เป็นภาษาอังกฤษ  
c. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ  
d. เพ่ิมจ 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 และเครื่องมือพ้ืนฐาน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในการ
ท าโครงงานวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรในการเรียน
การสอนให้มากข้ึน 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1.จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
- ---ระดับปริญญาตรี 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดบัปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
2.จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 

 - ---ระดับปริญญาตรี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
3.จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 258 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 258 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
4.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 6 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 4 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  2 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
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- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 4 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 2 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
- - --ระดับปริญญาตรี - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญาโท 4 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
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- - --ระดับปริญญาเอก 2 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 4 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

 - - --บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 2 
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ใน
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ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว - 
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว - 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 
7.การมีงานท าของบัณฑิต 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 58 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 54 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ 33 
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ประกอบอาชีพอิสระ) 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 
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
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
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 านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 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) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 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 าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
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 านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 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 กลุ่มท่ี 1 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

 

 


