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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะวิทยาศาสตร์ 

(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 
 

1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 25540181100764 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธาน 
2 ดร. สุวภรณ์ แดนดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ม.อุบลราชธาน ี กรรมการ 
3 อาจารย์ ภูษณิศา มีนาเขตร พยาบาลศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่  25  กรกฎาคม  2561  ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4) รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560  (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 
 
5) วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร พร้อม common data set ของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2. การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
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 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิต 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน เพ่ือสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่รับการตรวจประเมิน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

3. การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับ

ตรวจ รับทราบภายใน 60 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่หลักสูตรจัดเตรียม 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

 
- ตารางการตรวจเยี่ยม (หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน  
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี)  
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
 ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลา กิจกรรม 
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน  
16.00 -17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะ

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม  
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ 
องค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.19 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1) หลักสูตรควรพิจารณาจัดท าระบบและกลไกท่ีแสดงถึงกระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินงานที่
ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนระบบและน าไปปรับปรุงกระบวนการให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น 

2) คณะควรสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรตามแผนอัตราก าลังของอาจารย์ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์อัตราก าลังสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1:8)  

3) คณะควรให้การสนับสนุนเครื่องมือปฏิบัติการในการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานในอัตราส่วน 1 : 20 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่าตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2549 ให้หลักสูตรได้รับการรับรองโดยกรม
สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 

4) ควรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาในหลักสูตร 
5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองเพ่ือให้ได้ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
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 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- ควรมีกระบวนการในการคัดสรรและแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษที่เป็นไปตามเกณฑ์ก ากับมาตรฐานหลักสูตร 2558 
 

 

 
- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- อัตราการได้งานท าของบัณฑิตสูง ร้อยละ 100 
 

- การปรับเครื่องมือในการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

- ควรวิเคราะห์มาตรฐานของสถานประกอบการที่
บัณฑิตได้งานท าเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตให้มีความก้าวหน้าในสายงาน 
 

 
ข้อเสนอแนะ :  - ควรปรับวิธีการในการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้เอ้ือต่อการให้ข้อมูล เช่น การใช้ 
Google Form 
 

- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์และหลักสูตร  
 

- หลักสูตรควรส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือฝึกให้
นักศึกษามีประสบการณ์ก่อนการท างาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- หลักสูตรควรก าหนดคุณสมบัติการรับโดยค านึงถึง
คุณภาพนักศึกษาแรกเข้า  และน าข้อมูลการ
วิเคราะห์ย้อนหลังเพ่ือน ามาปรับเกณฑ์การรับ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

-  

ข้อเสนอแนะ : - ควรตั้งผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นการรับนักศึกษา  
         - ทบทวนกระบวนการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไก 
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- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความมุ่งมั่นและ
ทุ่มเทให้กับการบริหารหลักสูตร 
 

-  หลักสูตรควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ของอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง 
- ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการให้มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- ควรจัดท าแผนบริหารอัตราก าลังและการวิเคราะห์
ภาระงานในระยะยาว 5 ปี เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะในการพิจารณาอนุมัติ
อัตราก าลัง 
 

 

 
- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

- ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
ปฏิบัติการในสถานประกอบการที่หลากหลายและ
ควรมีการกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับ
รุ่นน้อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- หลักสูตรควรมีการจัดท าระบบและกลไกในการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- หลักสูตรควรมีการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
รายวิชาในการทวนสอบ และก าหนดกระบวนการใน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนถึงคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินนักศึกษา สัดส่วนการประเมิน วิธีการสอน
ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
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- องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- หลักสูตรควรมีการวางแผนระยะยาวในการจัดหา
เครื่องมือพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินจาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานใน
การรับรองหลักสูตร 
- หลักสูตรควรมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในหลักสูตร เช่น หนังสือ อุปกรณ์ ประวัติการซ่อม
บ ารุงรักษา 
 

 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
 - ปรับปรุงการเขียนขั้นตอนการด าเนินงาน การประเมินกระบวนการ และการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 - การก าหนดผลลัพธ์และเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สามารถวัดผลได้และสะท้อน
คุณภาพการด าเนินงาน 
 - การตรวจทานข้อมูลและเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการการได้รับการสนับสนุนจากคณะในด้านอัตราก าลังให้เหมาะสม
กับนักศึกษา งบประมาณด้านการพัฒนาตนเอง การอนุมัติครุภัณฑ์ หนังสือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษา  

- นักศึกษามีความต้องการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ใน
การท างานในสถานประกอบการ 

- นักศึกษาชื่นชมอาจารย์ในหลักสูตรที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
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2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน    

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1 1.00 ผ่าน 

5. คุณสมบตัิของ อาจารยผ์ู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 

6. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 6 6.00 ผ่านประเมิน 

  
 
> องค์ประกอบท่ี 2 – 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      4.53 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.05 4.05 4.05 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 52 100.00 5.00 

  ผู้ส าเร็จฯ 52     
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      2.67 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ  3.00 3.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ  2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ  3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      3.48 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 8.2   4.44 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 2 40.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สัดส่วน 2 40.0 3.33 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 4.20 84.0 5.00 
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      3.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ   3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ข้อ   2.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ   2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 15 100.00 5.00 

    15     

 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      2.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ข้อ   2.00 2.00 
ผลรวม       41.49 

ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)   
ระดับ 

คุณภาพดี 
  3.19 

         
 
3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต  -     -    4.53 4.53 ดีมาก 

3. นักศึกษา 2.67  -     -    2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 3.48  -     -    3.48 ด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.00 3.00  -    3.00 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
3.06 2.75 4.53 

3.19 ดี 
ดี ปานกลาง ดีมาก 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 










