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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.60  จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 
จ านวน 10 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ควรมีแผนด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ลา
ศึกษาต่อ 1 ท่าน และอาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงกับหลักสูตร 1 ท่าน  

2. ควรมีการเตรียมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  หรือมีผลงานทางวิชาการทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

3. ควรมีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงแรงงาน 
เรื่องหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ต้องมีสัดส่วนเครื่องมือ (ความร้อน แสง เสียง ฝุ่น
ละออง และเครื่องวัดความเร็วลม) อย่างละ 1 ชุด ต่อนักศึกษา 20 คน  
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 0.00 ไม่ประเมิน (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 2.52 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ด ี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.60 ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรน าเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ระดับ ปริญญาตรี     

คณะ วิทยาศาสตร์     

 > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิน 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 3 3.00 ผ่าน
ประเมิน 

 
  

 

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 
   องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   #DIV/0!   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 0.00 0.00 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา       

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 0.00 #DIV/0! 

  ผู้ส าเร็จฯ 0   

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   6.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   7.56   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 3.8   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 2 40.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   
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 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 1 20.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 0.80 16.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     2.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  13.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

  
  

3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   10 100.0 

    10 

 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  
    

องค์ประกอบที่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน  

2. บัณฑิต  -     -    0.00 0.00 ไม่
ประเมิน  

3. นักศึกษา 2.00  -     -    2.00 น้อย 
 

4. อาจารย์ 2.52  -     -    2.52 ปานกลาง 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

3.00 3.33  -    3.25 ดี 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 
 

ผลการประเมิน 
2.37 3.00 0.00 

2.60 ปานกลาง  

ปานกลาง ปานกลาง ไม่ประเมิน 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.60  จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 
10 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ควรมีแผนด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ลาศึกษา
ต่อ 1 ท่าน และอาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงกับหลักสูตร 1 ท่าน  

2. ควรมีการเตรียมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  หรือมีผลงานทางวิชาการทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

3. ควรมีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงแรงงาน 
เรื่องหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ต้องมีสัดส่วนเครื่องมือ (ความร้อน แสง เสียง ฝุ่น
ละออง และเครื่องวัดความเร็วลม) อย่างละ 1 ชุด ต่อนักศึกษา 20 คน  
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ: หลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอดแทรก

การใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษามีขีดความสามารถในการไปท างานต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์มีความใส่ใจนักศึกษาในเรื่องการเรียนการสอน 

ระเบียบวินัย ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นอย่างดี 

 

 

 

ควรพิจารณาสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาให้มี

ความเหมาะสมตามข้อก าหนดของหลักสูตรสาย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ อัตราส่วนอาจารย์ต่อ

นักศึกษาเป็น 1:8 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

ขาดสถานที่ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ

จ านวนนักศึกษา 

หลักสูตร/คณะควรมีการจัดเตรียมสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
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- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

จ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษา 

ควรจัดหาจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการด าเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 
 


