
 
 

 

รายงานการประเมินหลกัสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ 

สวนสงเสริมวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text



2 

 

บทสรุปผูบริหาร 

 

 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยเปนนักศึกษา อาจารยและผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และผูปกครอง จํานวน 309 

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางซึ่งใชแบบจําลองของ

ซิป (CIPP model) โดยประเมินใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดาน

ผลผลิต วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมวิเคราะหขอมูล หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   

 ผลการประเมินบริบท พบวาวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 

โครงสรางของหลักสูตรและจํานวนหนวยวิชามีความเหมาะสมในระดับมาก สวนเนื้อหาของหลักสูตรมี

ความเหมาะสมในระดับมาก และเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพในระดับมาก ยกเวนการประเมิน

ของนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในบางรายวิชาเห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง และความ

ซ้ําซอนของรายวิชา ซึ่งควรจะนํามาปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร  ดานปจจัยนําเขา พบวาคุณภาพ

อาจารย คุณสมบัติผูเรียนและกระบวนการคัดเลือกมีความเหมาะสมในระดับมาก อยางไรก็ดี นักศึกษา

และอาจารยผูสอนมีความเห็นสอดคลองกันในประเด็นควรเพิ่มกระบวนการคัดกรองเพื่อใหไดผูเรียนที่มี

พื้นฐานความรูพรอมตอการเรียนในหลักสูตรและรักในวิชาชีพ ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เอื้ออํานวย

ตอการเรียนการสอนมีผลการประเมินในระดับปานกลาง โดยมีจํานวน 6 ขอ จาก 10 ขอ ที่มีคะแนน

ประเมินต่ํากวา 3.5 เรียงตามคะแนนต่ําไปสูง คือ 1) เครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย 2) ระบบ

สาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย 3) การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร 4) อาคารสถานที่ 

หองเรียน 5) การมีสวนรวมในการเสนอทรัพยากรสารสนเทศ 6) ทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอ ทันสมัย 

ดานกระบวนการ พบวาการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลความเหมาะสมในระดับมาก 

อยางไรก็ดี คะแนนประเมินในนักศึกษาช้ันป 1-3 แตกตางจากชั้นปที่ 4 อยางเห็นไดชัด ซึ่งเปนโจทยที่

หลักสูตรตองนําปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรตอไป โดยกระบวนการฝกสหกิจเปนกลไกสําคัญที่ทําให

นักศึกษามองภาพวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอมไดชัดเจน มีความเขาใจบริบทและกระบวนการของ

หลักสูตรเพิ่มขึ้นในทุกมิติ  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

มีผลการประเมินในระดับมาก อยางไรก็ตาม รายการประเมินในประเด็นการจัดเวลาสําหรับทํากิจกรรม

นักศึกษามีผลคะแนนในระดับปานกลาง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน สวน

การใหคําปรึกษาทางวิชาการของอาจารยที่ปรึกษามีผลการประเมินในระดับมาก แตเมื่อพิจารณารายขอ

และจําแนกตามชั้นป พบวาการใหคําแนะนําในการลงทะเบียน/การเรียนตามแผนการเรียนมีคะแนนผล

การประเมินนอยที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่น และนักศึกษาชั้นปตนๆ คือ ป 1-2 ใหคะแนนการประเมิน
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บางขอในระดับปานกลาง สวนการบริหารหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานการ

อุดมศึกษา และมีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศีกษา 2557 

เทากับ 3.27 ดานผลผลิต พบวานักศึกษาจบตามแผนการศึกษารอยละ 59 ของจํานวนนักศึกษาป 4 

ปจจุบันทั้งหมด พนักงานที่ปรึกษาสหกิจซึ่งใชเปนตัวแทนของผูใชบัณฑิต ใหความเห็นวาผูสําเร็จ

การศึกษามีคุณสมบัติและความสามารถเปนไปตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรในระดบัมาก 

เห็นไดจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอนักศึกษาสหกิจคะแนน 4.03 จากคะแนน

เต็ม 5 ขณะที่นักศึกษาชั้นปที่ 4 ประเมินคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบ TQF ของตนเอง ที่คะแนน

เฉลี่ย 4.16 โดยมี 3 ดานที่เปนประเด็นรวมที่มีคะแนนนอยกวาดานอื่น ๆ ไดแก ทักษะดานปญญา ดาน

ความรู และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางไรก็ดี ผูใช

บัณฑิตรอยละ 52.6 เห็นวาความสามารถในการทํางานของบัณฑิต หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

เทียบเทากับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในกํากับของรัฐ และรอยละ 47.4 เห็นวามีความสามารถในระดับที่

ดีกวา 
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  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ  

 21 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันทีม่ีตอประเมิน  49 

  การจัดการเรียนการสอนจําแนกตามชั้นป   

 22  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา  50 

  ตอการจัดการเรียนการสอน 

 23  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบัน  52 

  ที่มีตอการวัดและประเมินผลการศึกษาจําแนกตามชั้นป 

 24  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา  52 

  ที่มีตอการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 25  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันตามมาตรฐานการเรียนรู  55 

 26  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบัน  58 

  ที่มีตอการสงเสรมิและพฒันานักศึกษาจําแนกตามช้ันป  

 27  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา  59 

  ที่มีตอการสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา  

 28  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบัน  60 

  ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการจําแนกตามชั้นป   

 29  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา  61 

  ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ  

 30  จํานวนและอัตราการคงอยูของนักศึกษารหัส 55 ในปการศึกษา 2555-2558 62 

  31  สรปุความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตหลักสูตรอนามยัสิ่งแวดลอม  64 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางที ่    หนา 

 32  ความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปที่ 4 เกี่ยวกบัคุณลักษณะ  67 

  ที่เปนจรงิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติของตนเอง  

 33  สรปุผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม   73 

  (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555) 
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สารบัญภาพ 

 

ภาพที่      หนา 

 1  กรอบแนวคิดการศึกษา 11 
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1. บทนํา  

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพ

ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกหลักสูตรซึ่งเปนแมบทของการเรียนการสอน จึงมีความสําคัญ

และจะตองมีการประเมินและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ตลอดจนความเปนโลกาภิวัตน 

การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการที่มุงแสวงหาคําตอบวาหลักสูตรตาง ๆ ไดดําเนินการ

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาประสงคที่กําหนดไวต้ังแตตนหรือไม เปนการประเมินหลักสตูรทัง้ระบบมี

ตั้งแตการประเมินสภาวะแวดลอม การประเมินปจจัยนําเขา การประเมินกระบวนการ การประเมิน

ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในการผลิตบัณฑิตผลจากการประเมินจะทําใหทราบจุดเดนจุดดอย

ขอบกพรองหรือขอผิดพลาด ปญหา ตลอดจนอุปสรรค ซึ่งอาจมีสาเหตุและปจจัยตาง ๆ เพื่อเปนขอมูล

ที่นําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรตอไป ทั้งนี้เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

กําหนดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 

 ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีการประกาศใชมาตั้งแตป

การศึกษา 2555 ซึ่งจะตองครบรอบระยะเวลา 5 ป ที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและตอบสนอง

ความตองการของผูใชบัณฑิต ขอมูลจากการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ

พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพการศึกษาตอไป 

 

1.2 กรอบแนวคิดการประเมินหลักสูตร  

 ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2555) โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP model) โดยมีหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) 

ดังนี้ คือ นักศึกษาปจจุบัน คณาจารยในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรทั้งในและนอกหลักสูตรอนามัย

สิ่งแวดลอม ผูบริหารสํานักวิชา ผูบริหารมหาวิทยาลัย ศิษยเกา ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ

นอกสถาบัน 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

1.3 วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร 

 เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  

  

1.4 ขอบเขตการประเมินหลักสูตร 

 1.4.1 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ

ซิปป (CIPP model) โดยประเมินใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และ

ดานผลผลิต  

 ดานบริบท ไดแก 

  - วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  - โครงสรางของหลักสูตร 

  - เนื้อหาของหลักสูตร 

 

ผูสอนและผูบริหาร 

นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา 

ผูใชบัณฑิต 

ผูเชี่ยวชาญ 

ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาอนามัยสิง่แวดลอม  

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555) 

C: บริบท 

P: ผลผลิต 

P: กระบวนการ 

I: ปจจัยนําเขา 

สัมภาษณและ

กระบวนการ

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

ผูปกครอง แบบสอบถาม 
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 ดานปจจัยนําเขา ไดแก 

  - คุณสมบัตผิูเรียนและกระบวนการรับนกัศึกษา 

  - คุณภาพอาจารย 

  - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 ดานกระบวนการ ไดแก 

  - การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล 

  - การสงเสริมและพัฒนานกัศึกษา 

  - ระบบอาจารยทีป่รกึษาทางวิชาการ 

 ดานผลผลิต ไดแก คุณลักษณะของนักศึกษาสหกจิศึกษา แบงออกเปน 6 ดาน 

  - ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  - ดานความรูความสามาร5 

  - ดานทักษะทางปญญา 

  - ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  - ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

  - ดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม 

 1.4.2 ผูใชบัณฑิต คือ พนักงานทีป่รกึษาของนักศึกษาสหกจิศึกษาช้ันปที่ 4 ที่ฝกปฏิบัตงิาน

สหกจิในภาคการศึกษาที่ 2/2558 เนื่องจากยังไมมีบัณฑติจบการศึกษาจากหลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.

2555 

 1.4.3 ผูสอน หมายถึง อาจารยผูสอนกลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร และอาจารยผูสอน

กลุมวิชาชีพอนามัยสิง่แวดลอมที่เริ่มปฏิบัติงานทีม่หาวิทยาลยัวลัยลักษณไมต่ํากวา 2 ป (เริม่ปฏิบัตงิาน 

พ.ศ. 2556 หรือกอนหนา) 

 

1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการประเมินหลักสูตร 

 1.5.1 ทําใหทราบลักษณะของหลักสูตร ทั้งจุดเดนจุดดอย ขอบกพรองหรือขอผิดพลาด 

ปญหาตลอดจนอุปสรรค ซึ่งใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 1.5.2 เปนขอมูลพื้นฐานในการที่อาจารยผูสอนสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพและตรงกับความตองการของผูเรียน 
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2. วิธีดําเนินการวิจัย  

2.1 กลุมเปาหมาย 

 กลุมตัวอยางที่ตอบรับใหขอมลูมี 7 กลุม ไดแก 

 1. กลุมที่ 1 นักศึกษาปจจุบันช้ันปที่ 1 ถึง 4 จํานวน 150 คน แบงเปน 

  - นักศึกษาช้ันปที่ 1 (รหัส 2558) จํานวน 31 คน (รอยละ 58.4 ของประชากร) 

  - นักศึกษาช้ันปที่ 2 (รหัส 2557) จํานวน 35 คน (รอยละ 40.2 ของประชากร) 

  - นักศึกษาช้ันปที่ 3 (รหัส 2556) จํานวน 54 คน (รอยละ 100 ของประชากร) 

  - นักศึกษาช้ันปที่ 4 (รหัส 2555) จํานวน 30 คน (รอยละ 96.7 ของประชากร) 

   - นักศึกษาช้ันปที่ 4 ที่ผานการฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา 20 คน 

   - นักศึกษาช้ันปที่ 4 ที่ยังไมฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา 10 คน 

 ปจจุบันในปการศึกษา 2558 ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ 

 2. กลุมที่ 2 อาจารยผูสอนที่เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตป 2556 แบงเปน 

  - อาจารยผูสอนกลุมวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม 6 คน 

  - อาจารยผูสอนกลุมพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข 7 คน  

 3. กลุมที่ 3 ผูใชบัณฑิต 19 คน  

 เนื่องจากยังไมมีบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตร จึงใชแหลงขอมูลจากพนักงานที่ปรึกษาสห

กิจศึกษาของนักศึกษาปจจุบันช้ันปที่ 4 จํานวน 22 คน ที่ฝกปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เดือน

ธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558)  

 4. กลุมที่ 4 ศิษยเกา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 37 คน  

 เนื่องจากยังไมมีบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตร จึงมีการเก็บขอมูลจากศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาภายใน 3 ปยอนหลังรวมดวย โดยมีจํานวนศิษยเกาที่ตอบรับแบบสอบถาม แบงเปน 

  - รหัส 2552 จํานวน 4 คน 

  - รหัส 2553 จํานวน 12 คน 

  - รหัส 2554 จํานวน 21 คน 

 5. กลุมที่ 5 ผูบริหาร 5 คน ไดแก รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ, คณบดีสํานัก

วิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, หัวหนาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร, หัวหนาสาขาวิชา

เทคนิคการแพทย, หัวหนาสาขาวิชากายภาพบําบัด โดยกําหนดและเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

 6. กลุมที่ 6 ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน ซึ่งเปนอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 7. กลุมที่ 7 ผูปกครองนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา จํานวน 58 คน และ 26 คน ตามลําดับ 

รวมทั้งสิ้น 84 คน 
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ตารางท่ี 1 สรุปจํานวนผูใหขอมูลในแตละกลุม 

แหลงผูใหขอมูล จํานวน (คน) 

1. นักศึกษาปจจุบัน 4 ชั้นป (รหัส 2555-2558) 150 

2. ศิษยเกา (รหัส 2552-2554) 37 

3. อาจารยผูสอน 13 

4. ผูใชบัณฑิต 19 

5. ผูบริหาร 5 

6. ผูทรงคุณวุฒ ิ 1 

7. ผูปกครองนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา (รหัส 2552-2558) 84 

รวม 309 

 

2.2 ขอมูลที่ใชในการประเมิน 

 รูปแบบการวิจัยเปนรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เพื่อ

ประเมินหลักสูตร ใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ตาม

รูปแบบซิปป (CIPP Model) โดยมีการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 กรอบแนวทางการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 
สิ่งที่ประเมิน หัวขอการประเมิน แหลงขอมูล 

(กลุมตัวอยาง) 

เครื่องมือที่ใช วิธีการวิเคราะห

ขอมูล 

1. บริบท - วัตถุประสงค 

- โครงสรางและหนวยวิชา 

- เนื้อหาสาระ 

นักศึกษาปจจุบัน 

ศิษยเกา อาจารย 

ผูใชบัณฑิต 

ผูบริหาร 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูปกครอง 

- แบบสอบถามสําหรับ

นักศึกษาปจจุบัน (ชุด 1) ศิษย

เกา (ชุด 2) ผูใชบัณฑิต (ชุด 3) 

ผูทรงคุณวุฒิ (ชุด 4) ผูปกครอง 

(ชุด 5)  

- แบบสัมภาษณสําหรับผูสอน 

(ชุด 6) ผูบริหาร (ชุด 7) 

- ประมวลและ

สรุปผลการแสดง

ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา 

- ประมวลและ

สรุปผลเชิงคุณภาพ 

2. ปจจัยนําเขา - คุณสมบัติผูเรียนและ

กระบวนการคัดเลือกและ

เตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษา 

นักศึกษาปจจุบัน 

ศิษยเกา อาจารย 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูบริหาร 

- แบบสอบถามนักศึกษา

ปจจุบัน (ชุด 1) ศิษยเกา (ชุด 

2) ผูทรงคุณวุฒิ (ชุด 4)  

- แบบสัมภาษณสําหรับผูสอน 

(ชุด 6) ผูบริหาร (ชุด 7) 

- ประมวลและ

สรุปผลการแสดง

ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา 

- ประมวลและ

สรุปผลเชิงคุณภาพ 
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ตารางท่ี 2 กรอบแนวทางการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (ตอ) 
สิ่งที่ประเมิน หัวขอการประเมิน แหลงขอมูล 

(กลุมตัวอยาง) 
เครื่องมือที่ใช วิธีการวิเคราะห

ขอมูล 

2. ปจจัยนําเขา 

(ตอ) 

- คุณภาพอาจารย นักศึกษาปจจุบัน 

ศิษยเกา 
- แบบสอบถามนักศึกษา

ปจจุบัน (ชุด 1) ศิษยเกา (ชุด 

2) 

- ประมวลและ

สรุปผลการแสดง

ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา 

 - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู นักศึกษาปจจุบัน 

ศิษยเกา อาจารย 
- แบบสอบถามนักศึกษา

ปจจุบัน (ชุด 1) ศิษยเกา (ชุด 

2) 

- แบบสัมภาษณสําหรับผูสอน 

(ชุด 6) 

- ประมวลและ

สรุปผลการแสดง

ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา 

- ประมวลและ

สรุปผลเชิงคุณภาพ 

3. กระบวนการ - การจัดการเรียนการ

สอน และการวัดและ

ประเมินผล 

นักศึกษาปจจุบัน 

ศิษยเกา อาจารย 

- แบบสอบถามนักศึกษา

ปจจุบัน (ชุด 1) ศิษยเกา (ชุด 

2)  

- แบบสัมภาษณสําหรับผูสอน 

(ชุด 6)  

- ประมวลและ

สรุปผลการแสดง

ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา 

 - การสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 

นักศึกษาปจจุบัน 

ศิษยเกา  

- แบบสอบถามนักศึกษา

ปจจุบัน (ชุด 1) ศิษยเกา (ชุด 

2)  

- ประมวลและ

สรุปผลการแสดง

ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา 

- ประมวลและ

สรุปผลเชิงคุณภาพ 

 - การบริหารหลักสูตร - รายงานผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ป 2557 

- 

4. ผลผลิต - รอยละของผูจบ

การศึกษาตามหลักสูตร 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามกรอบ TQF 

ของผูเรียน 

นักศึกษาชั้นปที่ 

4 ศิษยเกา ผูใช

บัณฑิต  

- ผลการเรียนของนักศึกษาจาก

จากเว็บไซตศูนยบริการ

การศึกษา  

- แบบสอบถามสําหรับ

นักศึกษาปจจุบัน (ชุด 1) ศิษย

เกา (ชุด 2) ผูใชบัณฑิต (ชุด 3) 

- ประมวลและ

สรุปผลการแสดง

ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา 
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2.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 1. แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555) ในดานตาง ๆ ตามรูปแบบของซิปป (CIPP Model) พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัย ใชสําหรับ

สอบถามนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555) ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ ผูปกครอง ซึ่งสอบถามในดานบริบท ดานปจจัย

นําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  แบบสอบถามประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ ขอมูล

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบเลือกตอบและปลายเปด และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร

ในดานตาง ๆ ซึ่งเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ พรอมพื้นที่วางสําหรับแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

(ภาคผนวก ก)  

 2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อใชสัมภาษณตามแนวทาง

แบบสัมภาษณที่กําหนดไวแตละประเด็นคําถาม โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพื่อหาคําตอบตาม

ความมุงหมายของการวิจัย โดยแบบสัมภาษณเพื่อประเมินวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ในดานตาง ๆ ตามรูปแบบของซิปป (CIPP Model) สรางขึ้น โดย

แบงเปน 2 สวน 

 - แบบสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งสอบถามในดานบริบท และดานผลผลิต ซึ่งประกอบดวยขอ

คําถามหลักจํานวน 5 ขอ (ภาคผนวก ข) 

 - แบบสัมภาษณผูสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555) ซึ่งสอบถามในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ซึ่ง

ประกอบดวยขอคําถามหลักจํานวน 18 ขอ (ภาคผนวก ข) โดยในสวนของผูสอนกลุมพื้นฐานวิชาชีพ

สาธารณสุขใชเวลาในการสัมภาษณ 60 นาทีตอคน และในสวนของผูสอนกลุมวิชาชีพอนามัย

สิ่งแวดลอมใชกระบวนการกลุม ซึ่งขอคําถามตาง ๆ จะสอดคลองกับคําถามในแบบสัมภาษณ เพื่อใหได

ขอมูลในเชิงลึกในประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจ 

 

2.4 เกณฑในการจัดระดับความคิดเห็น ความเหมาะสม หรือความพึงพอใจ 

 ลักษณะขอคําถามของทุกชุด แบงเปน 2 ตอน โดยตอนที่หนึ่งจะเปนการถามขอมูลสวนตัว 

และตอนที่สองเปนการถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือความเหมาะสมตอประเด็นตาง ๆ ของ

หลักสูตร ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ใชเกณฑการใหคะแนน 5 (มาก

ที่สุด), 4 (มาก), 3 (ปานกลาง), 2 (นอย), 1 (นอยที่สุด) ตามลําดับ  
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 2.4.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม ที่เปนขอคําถามที่เปนแบบเลือกตอบ ไดทําการนับความถี่และ

แสดงผลในรูปรอยละ 

 2.4.2 ขอมูลจากแบบสอบถาม ที่เปนขอคําถามแบบมาตรประมาณคา ไดทําการวิเคราะหโดย

การหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอและทําการแปลผล โดยกําหนดชวงคะแนนระดับความ

คิดเห็นประยุกตจากจรรยา ดาสา และคณะ (2553) ดังนี้ 

 คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 - 1.50 คะแนน  หมายถึง นอยที่สุด 

    1.51 - 2.50 คะแนน  หมายถึง นอย 

    2.51 - 3.50 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 

    3.51 - 4.50 คะแนน  หมายถึง มาก 

    4.51 - 5.00 คะแนน  หมายถึง มากที่สุด 

 

 2.4.3 ขอมูลจากแบบสอบถามแบบปลายเปด และสัมภาษณ ที่เปนขอคําถามแบบมาตร

ประมาณคา ผูวิจัยใชหลักการวิเคราะหเชิงเนื้อหา โดยทําการลงรหัส จัดกลุม นับความถี่ หาคารอยละ

ของความถี่ และรายงานผลในลักษณะที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดนัดหมายนักศึกษาปจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เพื่อใหขอมูลในแบบสอบถามออนไลน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ และมีการนําลิงกดังกลาวไปเผยแพรในเฟสบุคของนักศึกษาปจจุบันทุกชั้นป เพื่อรวบรวมขอมูล

จากนักศึกษาทั้งหมด โดยมีจํานวนผูตอบรับ (ป1 - ป3) 120 คน คิดเปนรอยละ 63.1 สวนนักศึกษาชั้น

ปที่ 4 มีนักศึกษาที่ใหขอมูลผานแบบสอบถามออนไลน 10 คน สวนนักศึกษาช้ันปที่ 4 ที่อยูระหวางการ

ฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา ไดสงแบบสอบถามฝากไปกับอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา ซึ่งไดรับแบบสอบถามคืน

ทางไปรษณียจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 96.7 รวมมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 150 คน คิดเปนรอย

ละ 67.8 โดยมีขอมูลพื้นฐานทั่วไป  
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 แบบสอบถามสําหรับผูใชบัณฑิต หรือ พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา นําสงโดยฝากกับ

อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา ซึ่งไดรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณียจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 100 

ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดที่นักศึกษาฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 

 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังศิษยเกา โดยการนําลิงกแบบสอบถามออนไลนไปเผยแพรใน

เฟสบุคของนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับการตอบรับจากศิษยเกา (รหัส 2552, 2553 

และ 2554) จํานวน 37 คน  

 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังผูทรงคุณวุฒิ 1 คน ทางไปรษณีย และสงแบบสอบถามไปยัง

ผูปกครองของนักศึกษาและปจจุบัน ซึ่งไดรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณียจากนักศึกษาชั้นปที่ 1, 2 

และ 3 จํานวน 11, 10 และ 10 คน ตามลําดับ จากจํานวนแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด 45 คน (ป 1 – 

3 จํานวน 15 คน/ชั้นป) คิดเปนรอยละ 68.9 และจากผูปกครองนักศึกษาปที่ 4 จํานวน 27 คน จาก

นักศึกษาทั้งหมด 31 คน คิดเปนรอยละ 87.1 สวนผูปกครองของศิษยเกายอนหลัง 3 ป ดําเนินการโดย

การนําลิงคแบบสอบถามออนไลนไปเผยแพรในเฟสบุคของนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมพรอม

กับแบบสอบถามออนไลนศิษยเกา และไดรับการตอบรับมาจํานวน 26 คน รวมมีจํานวนผูปกครองตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 84 คน 

 สําหรับการสัมภาษณ สัมภาษณผูบริหารและผูสอนกลุมวิชาพื้นฐานสาธารณสุขหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) จํานวน 5 และ 13 คน 

ตามลําดับ สวนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูสอนกลุมวิชาชีพใชกระบวนการกลุม (focus group) เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 

 

2.6 การวิเคราะหขอมูล 

 วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติเปนเครื่องมือชวย เชน คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ สวนมากใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา 

(content analysis) 

 
3. ผลการประเมินหลักสูตร 

3.1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล  

 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวยนักศึกษา ศิษยเกา อาจารยผูสอน ผูใช

บัณฑิต ผูปกครอง ไดดําเนินการวิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ของคําตอบและคํานวณรอย ผลแสดงดัง

ตารางที่ 3-7 

 นักศึกษาปจจุบันจํานวน 150 คน ที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย เพศ

หญิงรอยละ 92.7 และเพศชายรอยละ 7.3 แบงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 รอยละ 20.7, 
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23.3, 36.0 และ 20.00 ตามลําดับ อายุสูงสุด 23 ป และอายุต่ําสุด 18 ป สวนใหญรอยละ 48.0 ไดรับ

การคัดเลือกโดยระบบรับกลาง (Admission) สวนใหญรอยละ 62.67 มีเกรดเฉลี่ยในชวงมัธยมศึกษา

ในชวง 3.01-3.50 และสวนใหญรอยละ 53.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมปจจุบันในระดับปริญญาตรีอยูในชวง 

2.00-2.50 

 ศิษยเกาที่ตอบแบบสอบถาม 34 คน ประกอบดวยเพศหญิงรอยละ 83.9 และเพศชายรอยละ 

16.2 อายุอยูในชวง 23-25 ป แบงเปนศิษยเการหัส 2552, 2553 และ 2554 คิดเปนรอยละ 10.8, 

32.4 และ 56.8 ตามลําดับ สวนใหญสถานภาพทํางาน (รอยละ 62.2) ปฏิบัติงานในหนวยงานของ

รัฐบาลเปนสัดสวนที่สูงที่สุด (รอยละ 56.8) ) สวนใหญรอยละ 67.6 มีเกรดเฉลี่ยในชวงมัธยมศึกษา

ในชวง 3.01-3.50 และรอยละ 48.6 สําเร็จการศึกษาดวยเกรดเฉลี่ยสะสมในชวง 2.00-2.50 และ 2.51-

3.00 เทา ๆ กัน ผูไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาภายใน 4 ป เกิดจากปญหาพื้นฐานทางวิชา

วิทยาศาสตรเปนสวนใหญ (รอยละ 60.0) 

 ผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 19 คน (สถานประกอบการ) สวนใหญเปนผูหญิง 

(รอยละ 68.4) อายุอยูในชวง 31.40 ปเปนสวนใหญ (รอยละ 52.6) ซึ่งรอยละ 63.2 มีการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรี สวนใหญเปนพนักงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา (รอยละ 73.6) และมีประสบการณทํางาน

เฉลี่ย 13 ป  

 ผูปกครองที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 84 คน แบงเปนผูปกครองนักศึกษาปจจุบันช้ันปที่ 1-4 

(รหัสนักศึกษา 2555-2558) รอยละ 69 และผูปกครองศิษยเกา (รหัสนักศึกษา 2552-2554) สวนใหญมี

ความเกี่ยวของเปนมารดารอยละ 60.7 รองลงมาคือมีความเกี่ยวของเปนบิดารอยละ 31.0 สวนใหญมีอายุ

ในชวง 40-49 ป (รอยล 44.0) รองลงมาคือชวงอายุ 50-59 ป (รอยละ 42.9) โดยสวนใหญรอยละ 47.6 ระบุ

อาชีพเกษตรกร 

 อาจารยผูสอนที่สัมภาษณมีจํานวน 13 คน แบงเปนอาจารยผูสอนกลุมพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข 

7 คน (รอยละ 53.85) และอาจารยผูสอนกลุมวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม 6 คน (รอยละ 46.15) โดยมี

อาจารยผูสอนทั้งสองกลุมวิชาจํานวน 8 คน มีอาจารยผูสอนที่มีตําแหนงทางวิชาการจํานวน 4 คน (รอยละ 

30.77) และมีผูสอนรอยละ 61.50 มีประสบการณการสอนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมากกวา 5 ปขึ้นไป  
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของนักศึกษาปจจุบันจําแนกตามสถานภาพทั่วไป (n = 150) 
สถานภาพทั่วไป จํานวน  รอยละ 

1. เพศ   

 ชาย 11 7.33 

 หญิง 139 92.67 

2. อายุ (mean =20.55±1.78) 

 18 ป 7 4.67 

 19 ป 24 16.00 

 20 ป 32 21.33 

 21 ป 52 34.67 

 22 ป 29 19.33 

 23 ป 3 2.00 

 ไมมขีอมูล 3 2.00 

3. รหัสนักศึกษา   

 2555 30 20.00 

 2556 54 36.00 

 2557 35 23.33 

 2558 31 20.67 

4. วิธีการคัดเลือกเขาสูหลักสูตร   

 รับตรง 30 20.00 

 โควตา 14 จังหวัด 41 27.33 

 Admission 72 48.00 

 อื่น ๆ 7 4.67 

5. เกรดเฉลี่ยตอนมัธยมปลาย   

 นอยกวา 2.00 0 0.00 

 2.00 – 2.50 9 6.00 

 2.51 – 3.00 32 21.33 

 3.01 – 3.50 94 62.67 

 มากกวา 3.50 ขึ้นไป 14 9.33 

 ไมมีขอมูล 1 0.67 

6. เกรดเฉลี่ยสะสมปจจุบัน 
  

 นอยกวา 2.00 30 20.00 

 2.00 – 2.50 80 53.33 

 2.51 – 3.00 31 20.67 

 3.01 – 3.50 7 4.67 

 ไมมขีอมูล 2 1.33 
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ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของศิษยเกาจําแนกตามสถานภาพทั่วไป (n = 37)  
สถานภาพทั่วไป จํานวน  รอยละ 

1. เพศ   

 ชาย 6 16.22 

 หญิง 31 83.78 

2. อายุ (mean = 23.92±0.80) 

 23 ป 13 35.13 

 24 ป 14 37.84 

 25 ป 10 27.03 

    

3. รหัสนักศึกษา   

 2552 4 10.81 

 2553 12 32.43 

 2554 21 56.76 

4. สถานภาพการทํางานปจจุบนั   

 ทํางานแลว 23 62.16 

 ทํางานแลวและศึกษาตอ 7 18.92 

 ยังไมทํางานและไมศึกษาตอ 4 10.81 

 ศึกษาตอ 3 8.11 

5. สังกัดหนวยงาน   

 หนวยงานของรัฐบาล 21 56.76 

 หนวยงานของเอกชน 9 24.32 

 ไมมีสังกัด 7 18.92 

6. กระบวนการคัดเลือกในการเขาศกึษา   

 รับตรง 16 43.24 

 โควตา 14 จังหวัดภาคใต 6 16.22 

 Admission 14 37.84 

 อื่นๆ 1 2.70 

7. เกรดเฉลี่ยตอนมัธยมปลาย   

 นอยกวา 2.00 0 0.00 

 2.00 – 2.50 4 10.81 

 2.51 – 3.00 6 16.22 

 3.01 – 3.50 25 67.57 

 มากกวา 3.50 ขึ้นไป 2 5.41 
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ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของศิษยเกาจําแนกตามสถานภาพทั่วไป (n = 37) (ตอ) 
สถานภาพทั่วไป จํานวน  รอยละ 

8. เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อสําเร็จการศึกษา   

 นอยกวา 2.00 0 0.00 

 2.00 – 2.50 18 48.65 

 2.51 – 3.00 18 48.65 

 3.01 – 3.50 1 2.70 

 มากกวา 3.50 ขึ้นไป 0 0.00 

9. ปญหาผูที่ไมจบการศึกษาตามแผน 4 ป (N = 5)   

 ปญหาวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร 3 60.00 

 ปญหาอื่น ๆ  2 40.00 

 

ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของผูใชบัณฑิตจําแนกตามสถานภาพทั่วไป (n = 19)  
สถานภาพทั่วไป จํานวน  รอยละ 

1. เพศ   

 ชาย 6 31.58 

 หญิง 13 68.42 

2. อายุ (mean = 38.74±8.98) 

 ต่ํากวา 30 ป 3 15.79 

 31 – 40 ป 10 52.63 

 41 – 50 ป 3 15.79 

 มากกวา 50 ป 3 15.79 

3. ระดับการศึกษา   

 ปริญญาโท/เอก/เทียบเทา 12 63.16 

 ปริญญาตร ี 7 36.84 

4. ความสัมพันธกับบัณฑิต   

 ผูบังคับบัญชาระดับตน 2 10.53 

 ผูบังคับบัญชาโดยสารการบังคับบัญชา 2 10.53 

 พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 14 73.64 

 อื่นๆ ระบุ นักวิชาการสาธารณสุข 1 5.26 

5. อายุการทํางาน (mean = 12.89±10.16)   

 นอยกวา 5 ป 5 26.32 

 5 – 10 ป 5 26.32 

 11 – 15 ป 4 21.05 

 16 – 20 ป 1 5.26 

 21 – 25 ป 1 5.26 
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ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูปกครองจําแนกตามสถานภาพทั่วไป (n = 84)  
สถานภาพทั่วไป จํานวน  รอยละ 

1. ความสัมพันธกับเกี่ยวของกับบัณฑิต/นกัศึกษา   

 บิดา 26 30.95 

 มารดา 51 60.71 

 อื่น ๆ 7 8.33 

2. อายุ (mean 50.17±8.16) 

 30-39  ป 4 4.76 

 40-49  ป 37 44.05 

 50-59  ป 36 42.86 

 มากกวา 60 ป 7 8.33 

3. อาชีพปจจุบัน   

 ขาราชการ, พนักงาน ลูกจางรัฐ, พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

12 14.29 

 พนักงาน, ลูกจางเอกชน 5 5.95 

 คาขาย, ธุรกิจสวนตัว 13 15.48 

 เกษตรกร 40 47.62 

 รับจางทั่วไป 6 7.14 

 แมบาน, พอบาน 6 7.14 

 อื่น ๆ 2 2.38 

4. สถานภาพการศึกษาของบุตรหลาน   

 นักศึกษาชั้นปที่  1 11 13.10 

 นักศึกษาชั้นปที่  2 10 11.90 

 นักศึกษาชั้นปที่  3 10 11.90 

 นักศึกษาชั้นปที่  4 27 32.14 

 ศิษยเกา 26 30.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของกลุมอาจารยผูสอนจําแนกตามสถานภาพทั่วไป (n=13) 
สถานภาพทั่วไป จํานวน  รอยละ 

1. เพศ   

 ชาย 5 38.46 

 หญิง 8 61.54 

2. อายุ  

 35-40 8 61.54 

 41-45 4 30.77 

 46 ขึ้นไป 1 7.69 

3. ตําแหนงทางวิชาการ 

 อาจารย 9 69.23 

 ผูชวยศาสตราจารย 3 23.08 

 รองศาสตราจารย 1 7.69 

4. ระดับการศึกษา 

 ปริญญาโท 3 23.08 

 ปริญญาเอก 10 76.92 

5. ประสบการณสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 1-2 ป 3 23.08 

 3-5 ป 2 15.38 

 6-9 ป 5 38.46 

 10-15 ป 3 23.08 

 15 ปขึ้นไป 0 0.00 

6. รายวิชาหลักที่สอน 

 กลุมวิชาชีพสาธารณสุข 7 53.80 

 กลุมวชิาชีพอนามัยสิง่แวดลอม 6 46.15 

 

3.2 การประเมินบริบทและสภาวะแวดลอม  

ในภาพรวมผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับ

เห็นดวยมาก สอดคลองกับผลการสํารวจความคิดเห็นของศิษยเกา ในดานโครงสรางเนื้อหารายวิชาของ

หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีอาจารยผูสอนภายในและภายนอกหลักสูตรเปน

องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกบั

ความตองการของตลาดการจางงาน และการกาวไปสูวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม แตมีประเด็นที่ผล
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สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชามีคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลางในบางวิชา และความซ้ําซอนของรายวิชา ซึ่งควรจะนํามาปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร 

3.2.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ  

 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดระบบการศึกษาในระบบไตรภาคซึ่ง

เอื้อตอการจัดระบบสหกิจศึกษาที่เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อมุงใหนักศึกษาไดใชเวลาปฏบิตัิ

ในสถานประกอบการอยางเต็มที่และตอเนื่องมีรายวิชาในหลักสูตรซึ่งระบุไวตามกฎหมายในการขึ้น

ทะเบียนผูควบคุมมลพิษตาง ๆ (น้ํา, ขยะ, อากาศ) และเปดโอกาสใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดตาม

หลักเกณฑขอปฏิบัติของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

ทําใหผูเรียนมีทางเลือกในการทํางานทั้งดานสิ่งแวดลอมและดานสาธารณสุข นอกจากนี้ ที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยซึ่งมีชุมชนอยูรายรอบซึ่งมีความหลากหลายทั้งในดานสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม มี

ปญหาในสถานการณจริงใหสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชนในพื้นที่ได ทําใหนักศึกษาได

เรียนรูจากพื้นที่จริงและไดเรียนรูบทบาทของนักอนามัยสิ่งแวดลอมไดชัดเจนมากกวาการเรียนรูในตํารา

เพียงอยางเดียว และสามารถเปนสวนหนึ่งในการตอบสนองตอการแกปญหาและพัฒนาดานอนามัย

สิ่งแวดลอมในทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง 

 จากการประเมินหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2555) ในมุมมองผูบริหารซึ่งประกอบดวย 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร หัวหนาสาขาวิชาใน

สํานักวิชาฯ ในประเด็นความสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ

ยุทธศาสตรของสํานักวิชาฯ ผูบริหารทุกทานใหความเห็นตรงกันวาหลักสูตรฯ มีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรดังกลาว เนื่องจากเปนหลักสูตรที่เนนทางดานสุขภาพ เปนสวนหนึ่งในการสรางความ

เขมแข็งและสรางสังคมสุขภาพของประเทศและชุมชน การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชนเชิง

บูรณาการ เพื่อแกไขปญหาสุขภาพสรางโอกาสในการเรียนรูและผลิตบุคลากรใหกับระบบสาธารณสุข

ทองถิ่น ในดานสิ่งแวดลอมสําหรับความสอดคลองกับความตองการของสังคมและตอบสนองทองถิน่และ

ชุมชนนั้น ผูบริหารเห็นวาเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใกลตัว มลพิษตาง ๆ มีผลตอสุขภาพโดยตรง 

เปนสิ่งที่มองไมเห็นแตมีความสําคัญ ซึ่งในปจจุบันงานทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพถูกโอนยายมาบริหาร

จัดการโดยทองถิ่นมากยิ่งขึ้น ทําใหทองถิ่นและชุมชนมีความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถใน

การทํางานแขนงนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งปญหาทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

หลักสูตรฯ จึงมีความจําเปนตอความตองการของสังคมและทองถิ่นเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม 

ผูบริหารบางทานเห็นวาชุมชนยังไมทราบความตองการในดานอนามัยสิ่งแวดลอมของตน เนื่องจากทาง

หลักสูตรฯ ยังไมไดสื่อสารไปยังชุมชนวาวิชาชีพน้ีมีความสําคัญอยางไร ทําอะไรไดบาง ดังนั้นหลักสูตร

ตองแสดงใหเห็นถึงการมีอยูของหลักสูตรและการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งอาจทําใหเห็นโดย
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การเสนอโครงการการจัดการสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยเพื่อเปนจุดเริ่มตน โดยผูบริหารเห็นวาสิ่งที่

ชุมชนตองการนาจะเปนเรื่อง ขยะ, เหตุรําคาญ, สุขาภิบาลอาหาร/ตลาด/สิ่งปฏิกูล เปนตน 

 

3.2.2 การประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามแผนของสํานักวิชาและกรอบการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตรมีแผนยุทธศาสตร 4 แผน ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 

1: ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยการบูรณาการการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพเพื่อตอบสนอง

ชุมชน ระดับทองถิ่นและภูมิภาค ยุทธศาสตรท่ี 2: มุงผลิตงานวิจัย และบริการวิชาการดานวิทยาศาสตร

สุขภาพและการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนสูสังคมเขมแข็ง ยุทธศาสตรที่ 3: สรางแบรนดให

เปนที่ยอมรับ และขยายความรวมมือในระดับสากล และ ยุทธศาสตรที่ 4: สงเสริมคุณภาพชีวิตและ

ความปลอดภัยสูการเปนตนแบบสังคมสุขภาพ 

        หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาว โดยมีตัวชี้วัดรวม 60 

ตัวชี้วัด หลักสูตรสามารถดําเนินการไปไดดี 54 ตัวชี้วัด สวนอีก 6 ตัวช้ีวัดที่ยังมีปญหาใน 3 ยุทธศาสตร 

โดยปญหาในยุทธศาสตรที่ 1 ไดแก คะแนนเฉลี่ยของผูสําเร็จการศึกษานอยกวาที่ตั้งไวที่มากกวาหรือ

เทากับ 2.76 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในเวลาที่กําหนด (4 ป) ต่ํากวาที่ตั้งไวที่มากกวารอยละ 65 

และนักศึกษายังตองไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ สวนปญหาในยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน

ผลงานวิจัยในระดับ proceedings ขึ้นไปของอาจารยมีเพียง 0.2 เรื่อง/คน ต่ํากวาที่สํานักวิชากําหนดไว

ที่ 0.55 เรื่อง/คน นอกจากนี้ยังไมมีการผลิตตํารา จึงควรสงเสริมใหอาจารยไดมีเวลาผลิตผลงานวิจัย

และเขียนตําราอันจะนําไปสูการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ในสวนของยุทธศาสตรที่ 3 หลักสูตรยังไมมี

กิจกรรมที่นักศึกษาประกวด/แขงขันในดานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จึงยังไมมีการไดรับรางวัล

ทางดานนี้ อยางไรก็ดีหลักสูตรมีการดําเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาในปงบประมาน 

2557 อยูในระดับดีโดยไดรับระดับคะแนนเฉลี่ย 3.27 จากคะแนนเต็ม 5 

 

3.2.3 การประเมินจุดแข็ง/จุดออนของหลักสูตร  

 ผลการประเมินจากมุมมองของผูบริหารและอาจารยผูสอนเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

กลาวคือ ผูประเมินทั้งสองกลุมเห็นวาจุดแข็งของหลักสูตรคือคณาจารยในหลักสูตร ซึ่งจบปริญญาเอก

ในสัดสวนที่มาก มีความรูความสามารถ มีศักยภาพในการสอนและการวิจัย มีคุณวุฒิที่หลากหลายซึ่ง

ครอบคลุมหลายมิติในทางสิ่งแวดลอม ทําใหบูรณาการความรูได นอกจากนี้ มีอาจารยรุนใหมทําให

ชองวางระหวางวัยไมมากนัก มีความเขาใจนักศึกษาไดดี นอกจากนี้ ผูบริหารเห็นวาหลักสูตรมีจุดแข็ง

อื่น ๆ ไดแก บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายทั้งในสายวิทยาศาสตรสุขภาพและสายงาน

การควบคุมและจัดการสิ่งแวดลอม, มีเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติไดจริง ทําใหนักศึกษามีทักษะในการ
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ปฏิบัติสูง, มีชุมชน สถานประกอบการที่รองรับการฝกปฏิบัติและการฝกสหกิจศึกษา, และมีกิจกรรม

เสริมหลักสูตรมากมายเนน Active Learning 

 ในสวนของจุดออนนั้น ผูบริหารเห็นวาหลักสูตรฯ มีจุดออนในบางประการ ไดแก การทําเปน

ตัวอยางใหกับชุมชนยังเห็นภาพไมชัดเจน, ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะในการคิดวิเคราะห การมอง

ปญหาแบบองครวม และขาดการบูรณาการประเด็นเรื่องกฎหมายทางสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของ

นักศึกษา, โครงสรางหลักสูตรซึ่งมีรายวิชาทางดานสุขภาพนอย ควรดึงสวนของสุขภาพมาอยูในทุก

รายวิชา, วิธีการเรียนการสอน ทําใหนักศึกษาคิดวิเคราะหไดนอย ซึ่งการเรียนในศตวรรษที่ 21 

นักศึกษาสามารถคนควาหาขอมูลไดอยางงายดาย หลักสูตรควรเนนทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหกับ

นักศึกษา, นักศึกษาไมกระตือรือรน อาจแกปญหาจากการคัดกรองนักศึกษาแรกเขา โดยอาจใหโควตา

เด็กกิจกรรมใหมากขึ้น ซึ่งเด็กกลุมนี้จะมีทักษะการคิดมากกวา, การรับนักศึกษาที่เกินเปา แตนักศึกษา

ที่ไดมาเปนเด็กที่เรียนออนทําใหตองนํามาพัฒนาอีกมาก และจํานวนนักศึกษาที่เรียนสําเร็จตามแผนการ

ศึกษานอย 

 

3.2.4 การประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตร  

การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษยเกา ผูสอน ผูทรงคุณวุฒิ ผูปกครอง เกี่ยวกับ

ความสอดคลองความเหมาะสมและคุณภาพของหลักสูตรดานบริบท ประกอบดวยความชัดเจนของ

วัตถุประสงคของหลักสูตร ความสอดคลองกับความตองการของสังคม และความสอดคลองกับ

โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร  

 ประเด็นการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความชัดเจนของวัตถุประสงคของหลักสูตร ดัง

รายละเอียดที่แสดงไวในตารางที่ 8 จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ

ประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตนที่เกี่ยวของกับคุณภาพของหลักสูตรดานบริบทในภาพรวมอยูในระดับ

มาก (x� =4.14) สอดคลองกับความคิดเห็นของศิษยเการหัส 2552 – 2554 (x� =4.34) โดย

วัตถุประสงคเฉพาะ (ขอ 5-7) มีคาเฉลี่ย 4.23 สูงกวาวัตถุประสงคทั่วไป (ขอ 1-4) ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.12 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นวัตถุประสงคที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ เพื่อให

บัณฑิตมีความรูความเชี่ยวชาญในดานอนามัยสิ่งแวดลอมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ (x� =4.28) โดยนักศึกษา

ใหความคิดเห็นวาหลักสูตรควรมุงเนนจัดการสอนใหผูเรียนปฏิบัติงานเปนในสถานการณจริงนอก

หองเรียน  รองลงมาคือประเด็นความพรอมในการทํางานและสอบใบประกอบวิชาชีพไดตามมาตรฐาน

กําหนด (x� =4.26) โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นนอยที่สุด (x� =4.07) คือ 

บริหารงาน ประยุกตใชความรู และมีความเปนผูนําดานอนามัยสิ่งแวดลอม สอดคลองกับความคิดเห็น

เพิ่มเติมของนักศึกษาสหกิจศึกษาช้ันปที่ 4 ที่ตองการใหหลักสูตรเพิ่มการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

สงเสริมความกลาแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น และเมื่อนําผลการประเมินความคิดเห็นของ
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นักศึกษาปจจุบันที่มีตอความชัดเจนของวัตถุประสงคจําแนกตามช้ันป พบวานักศึกษาชั้นปที่ 4 มีความ

คิดเห็นตอวัตถุประสงคหลักสูตร (x� =4.35) สูงกวานักศึกษาชั้นปอื่น ๆ และนักศึกษาชั้นปที่ 3 ให

คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นนอยที่สุด (x� =4.04)  

 ผูสอน มีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะมีความสอดคลองกัน โดย

ประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมตอวัตถุประสงคทั่วไป ไดแก ควรเนนการสงเสริมพัฒนาสูศตวรรษที่ 21 

การสื่อสารและเทคโนโลยี ทันตอสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ควรคํานึงถึงบริบทของทิศทางแผนพัฒนา

สิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาและใหองคความรูแกบัณฑิตใหสอดคลองกัน บางคํามีความหมายไมชัดเจน 

และไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคบางขอได เชน ความเปนผูนําทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม  สวน

วัตถุประสงคเฉพาะ กลุมตัวอยางอาจารยผูสอนใหความเห็นวาควรแสดงใหเห็นความตางของอนามัย

สิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การแสดงถึงคุณลักษณะพิเศษ/ทักษะของบัณฑิต ควรปรับใช 

พรบ. ที่เกี่ยวของแทนคําวามาตรฐาน สอดคลองกับผูทรงคุณวุฒิที่ใหความคิดเห็นวาในวัตถุประสงค

ทั่วไปควรเนนขอความที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตร เชน พรบ.สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ก็จะทําใหวัตถุประสงคเฉพาะขอที่ 3 มีความชัดเจน 

 ผูปกครอง มีความเห็นวาตองสรางความมั่นใจใหนักศึกษาเมื่อปฏิบัติงานในชุมชน โดยการเนน

การสอนโดยการฝกปฏิบัติและการลงพื้นที่ มีการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ จัด

กิจกรรมเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ ตองการใหบัณฑิตทํางานไดหลากหลาย สามารถใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพ มีอาชีพมั่นคง เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม ไมเห็นแกตัว 

มีจิตสํานึกและรักษสิ่งแวดลอม โดยผูปกครองใหความคิดเห็นวาบัณฑิต/นักศึกษาเปนผูที่มีจิตใจ

สาธารณะชวยเหลือสังคมในระดับมาก (x� =4.35) ซึ่งเปนประเด็นสูงสุดเมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ  
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษยเกาโดยรวมที่มีตอความเหมาะสมของ

วัตถุประสงคหลักสูตร 
รายการประเมิน นักศึกษาปจจุบัน (n = 150) ศิษยเกา (n = 37) 

 
x� SD ระดับความ

คิดเห็น 
x� SD ระดับความ

คิดเห็น 

1. มีความรอบรูในองคประกอบตาง ๆ ทาง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

4.14 0.58 มาก 4.30 0.52 มาก 

2. สามารถติดตามความกาวหนาทางดาน

อนามัยสิ่งแวดลอมและการสาธารณสุขทั่วไป 

4.13 0.65 มาก 4.49 0.51 มาก 

3. สามารถบริหารงาน ประยุกตใชความรู 

และมีความเปนผูนําดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

4.07 0.66 มาก 4.42 0.55 มาก 

4. สามารถสื่อสารถายทอดความรูและ

รวมงานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.15 0.64 มาก 4.32 0.58 มาก 

5. มีความรูความเชี่ยวชาญในดานอนามัย

สิ่งแวดลอมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

4.28 0.63 มาก 4.35 0.63 มาก 

6. มีทักษะและความสามารถทางวิชาการใน

การปรับปรุงแกไขปญหาสภาพแวดลอม 

4.14 0.62 มาก 4.24 0.64 มาก 

7. มีความพรอมในการทํางานและสอบใบ

ประกอบวิชาชีพไดตามมาตรฐานกําหนด 

4.26 0.61 มาก 4.30 0.52 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.14 0.72 มาก 4.34 0.57 มาก 
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ตารางท่ี 9 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาโดยรวมที่มีตอความเหมาะสมของวัตถุประสงค

หลักสูตรจําแนกตามชั้นป  
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

1. มีความรอบรูในองคประกอบตาง ๆ ทางสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

4.16±0.52 

มาก 

4.11±0.68 

มาก 

4.06±0.53 

มาก 

4.30±0.60 

มาก 

2. สามารถติดตามความกาวหนาทางดานอนามัย

สิ่งแวดลอมและการสาธารณสุขทั่วไป 

4.10±0.60 

มาก 

4.29±0.71 

มาก 

3.96±0.62 

มาก 

4.27±0.64 

มาก 

3. สามารถบริหารงาน ประยุกตใชความรู และมีความ

เปนผูนําดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

3.87±0.56 

มาก 

4.29±0.67 

มาก 

3.98±0.74 

มาก 

4.21±0.49 

มาก 

4. สามารถสื่อสารถายทอดความรูและรวมงานกับผูอื่น

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00±0.58 

มาก 

4.39±0.61 

มาก 

3.98±0.71 

มาก 

4.33±0.48 

มาก 

5. มีความรูความเชี่ยวชาญในดานอนามัยสิ่งแวดลอมทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติ 

4.00±0.63 

มาก 

4.35±0.73 

มาก 

4.24±0.55 

มาก 

4.57±0.50 

มากที่สุด 

6. มีทักษะและความสามารถทางวิชาการในการ

ปรับปรุงแกไขปญหาสภาพแวดลอม 

4.10±0.49 

มาก 

4.20±0.83 

มาก 

3.96±0.51 

มาก 

4.40±0.56 

มาก 

7. มีความพรอมในการทํางานและสอบใบประกอบ

วิชาชีพไดตามมาตรฐานกําหนด 

4.20±0.55 

มาก 

4.49±0.66 

มาก 

4.07±0.54 

มาก 

4.40±0.62 

มาก 

เฉลี่ยรวม 4.06±0.11 4.30±0.12 4.04±0.10 4.35±0.12 

 

3.2.5 การประเมินโครงสรางและเน้ือหาสาระของหลักสูตร  

 ประเด็นการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา ศิษยเกา ผูสอน ผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

ความซ้ําซอนของรายวิชา เนื้อหาสาระในการเพิ่มความสามารถของบัณฑิตในการทํางาน  

 ประเด็นการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับเหมาะสมของโครงสรางของหลักสูตร ดัง

รายละเอียดที่แสดงไวในตารางที่ 10 จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ

ประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตนที่เกี่ยวของกับคุณภาพของหลักสูตรดานบริบทในภาพรวมอยูในระดับ

เห็นดวยมาก (x� =3.77) สวนศิษยเกาเห็นดวยในระดับมากในทุกรายการประเมิน (x� =4.03) โดยเมื่อ

พิจารณาเปนรายกลุมวิชา พบวาจํานวนหนวยวิชากลุมวิชาชีพเปนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนความ

คิดเห็นสูงสุด (x� =4.01) สวนจํานวนหนวยวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นนอยสุด (x� =3.59) และเมื่อนําผลการประเมินความคิดเห็นของ

นักศึกษาปจจุบันที่มีตอความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตรจําแนกตามช้ันป พบวานักศึกษาช้ันปที่ 2 
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ใหความคิดเห็นวาจํานวนหนวยวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีความเหมาะสมในระดับปาน

กลาง (x� =3.26) สอดคลองกับความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาทุกชั้นปที่ตองการใหลดจํานวนหนวย

วิชากลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และลดวิชาบังคับกอน เนื่องจากมีผลทําใหจบการศึกษา

ลาชา และสอดคลองกับความคิดเห็นของผูปกครองที่เห็นวาจํานวนรายวิชาพื้นฐานมีเยอะเกินไปควรลด 

และเพิ่มในสวนของกลุมวิชาชีพ 

 อาจารยผูสอนบางสวนเห็นวาโครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสม แตบางสวนใหความ

คิดเห็นวามีประเด็นที่ควรปรับ ไดแก จํานวนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีมากเกินไป 

โดยเฉพาะกลุมวิชาเคมี ควรสรางความหลากหลายในการประกอบอาชีพเนื่องจากนักศึกษาไปไดหลาย

ทาง เชน การเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนวิชาเลือกเสรี และวิชาเลือก

เสรีบางตัวควรปรับมาอยูในรายวิชากลุมวิชาชีพ 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาโดยรวมที่มีตอโครงสรางของ

หลักสูตร  
รายการประเมิน นักศึกษาปจจุบัน (n = 150) ศิษยเกา (n = 37) 

 x� SD ระดับความ

คิดเห็น 
x� SD ระดับความ

คิดเห็น 

1) จํานวนหนวยวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 10 

หนวยวิชา 

3.75 0.68 มาก 3.97 0.60 มาก 

1.1) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชาภาษา 4 

หนวยวิชา 

3.67 0.73 มาก 3.97 0.76 มาก 

1.2) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยวิชา 

3.70 0.64 มาก 3.86 0.79 มาก 

1.3) จํานวนหนวยวิชากีฬาและ

นันทนาการ 0.5 หนวยวิชา 

3.68 0.85 มาก 3.63 0.97 มาก 

1.4) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1 หนวยวิชา 

3.79 0.81 มาก 3.95 0.74 มาก 

1.5) จํานวนหนวยวิชากลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1.5 หนวยวิชา 

3.73 0.74 มาก 3.94 0.89 มาก 

2) จํานวนหนวยวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 36.5 

หนวยวิชา 

4.09 0.72 มาก 4.36 0.64 มาก 

2.1) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชาพื้นฐานที่

หลักสูตรกําหนด 19.5 หนวยวิชา 

3.75 0.82 มาก 4.17 0.70 มาก 

2.1.1) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 11.5 หนวย

วิชา 

3.59 0.80 มาก 4.11 0.62 มาก 

2.1.2) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชา

พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข 8 หนวยวิชา 

3.90 0.81 มาก 3.97 0.81 มาก 

2.2) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชาชีพ 17 

หนวยวิชา 

4.01 0.70 มาก 4.14 0.71 มาก 

3) จํานวนหนวยวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี 2 

หนวยวิชา 

3.80 0.83 มาก 3.97 0.87 มาก 

4) จํานวนหนวยวิชารวมในหลักสูตร 48.5 

หนวยวิชา 

3.83 0.77 มาก 4.19 0.62 มาก 

5) โครงสรางหลักสูตรในภาพรวม 3.81 0.77 มาก 4.16 0.60 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.77 0.83 มาก 4.03 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอโครงสรางของหลักสูตรจําแนกตาม

ชั้นป  
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

1) จํานวนหนวยวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 10 หนวยวิชา 3.84±0.58 

มาก 

3.54±0.82 

มาก 

3.72±0.66 

มาก 

3.97±0.61 

มาก 

1.1) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชาภาษา 4 หนวยวิชา 3.58±0.85 

มาก 

3.60±0.69 

มาก 

3.67±0.75 

มาก 

3.83±0.59 

มาก 

1.2) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร 3 หนวยวิชา 

3.70±0.65 

มาก 

3.43±0.70 

มาก 

3.74±0.62 

มาก 

3.93±0.52 

มาก 

1.3) จํานวนหนวยวิชากีฬาและนันทนาการ 0.5 

หนวยวิชา 

3.94±0.77 

มาก 

3.43±1.04 

มาก 

3.78±0.79 

มาก 

3.53±0.68 

มาก 

1.4) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 1 หนวยวิชา 

4.03±0.84 

มาก 

3.79±0.88 

มาก 

3.59±0.81 

มาก 

3.90±0.62 

มาก 

1.5) จํานวนหนวยวิชากลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5 หนวยวิชา 

3.71±0.59 

มาก 

3.63±0.81 

มาก 

3.65±0.76 

มาก 

4.00±0.74 

มาก 

2) จํานวนหนวยวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 36.5 หนวยวิชา 4.00±0.76 

มาก 

4.03±0.67 

มาก 

4.06±0.74 

มาก 

4.30±0.70 

มาก 

2.1) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชาพื้นฐานที่หลักสูตร

กําหนด 19.5 หนวยวิชา 

3.61±0.80 

มาก 

3.49±0.95 

ปานกลาง 

3.79±0.70 

มาก 

4.13±0.73 

มาก 

2.1.1) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 11.5 หนวยวิชา 

3.71±0.82 

มาก 

3.26±0.89 

ปานกลาง 

3.56±0.77 

มาก 

3.90±0.61 

มาก 

2.1.2) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชาพื้นฐาน

วิชาชีพสาธารณสุข 8 หนวยวิชา 

3.77±0.90 

มาก 

3.97±0.79 

มาก 

3.85±0.81 

มาก 

4.03±0.76 

มาก 

2.2) จํานวนหนวยวิชากลุมวิชาชีพ 17 หนวยวิชา 3.90±0.86 

มาก 

3.94±0.73 

มาก 

3.98±0.66 

มาก 

4.23±0.57 

มาก 

3) จํานวนหนวยวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี 2 หนวยวิชา 3.94±0.81 

มาก 

3.71±0.97 

มาก 

3.57±0.77 

มาก 

4.17±0.65 

มาก 

4) จํานวนหนวยวิชารวมในหลักสูตร 48.5 หนวยวิชา 3.74±0.86 

มาก 

3.86±0.77 

มาก 

3.72±0.76 

มาก 

4.28±0.53 

มาก 

5) โครงสรางหลักสูตรในภาพรวม 3.74±0.86 

มาก 

3.66±0.80 

มาก 

3.74±0.68 

มาก 

4.17±0.75 

มาก 

เฉลี่ยรวม 3.80±0.14 

มาก 

3.67±0.23 

มาก 

3.74±0.14 

มาก 

4.03±0.21 

มาก 
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 ประเด็นการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรของนักศึกษาปจจุบันและ

ศิษยเกา แสดงดังรายละเอียดที่แสดงไวในตารางที่ 12 โดยเลือกนักศึกษาชั้นปที่ 4 เปนแหลงขอมูลใน

สวนของนักศึกษาปจจุบันเนื่องจากผานการเรียนในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรครอบคลุมกวา

นักศึกษาช้ันปอื่น ๆ  ผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่มีตอ

ประเด็นความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (x� =4.29) โดยประเด็น

การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูในระดับมาก (x� 

=4.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในประเด็นสงเสริมให

นักศึกษามีความรูความเขาใจและประสบการณวิชาชีพ (x� =4.50) และเปนความรูที่นักศึกษาใชในการ

ประกอบอาชีพ (x� =4.43) เปนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด 2 อันดับแรก โดยศิษย

เกาใหคะแนนคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตอประเด็นหลังนี้ในระดับมากที่สุด (x� =4.51) สอดคลอง

กับคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตอความชัดเจนของวัตถุประสงคของหลักสูตรขอ 5 เพื่อใหบัณฑิตมี

ความรูความเชี่ยวชาญในดานอนามัยสิ่งแวดลอมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ (x� =4.28) ซึ่งเปนประเด็น

วัตถุประสงคที่นักศึกษาปจจุบันใหคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสูด (แสดงรายละเอียดดังหัวขอ 

3.2.4) สวนผลการประเมินในประเด็นความเหมาะสมของการจัดเนื้อหากอน-หลัง (x� =4.13) นักศึกษา

บางสวนใหความเห็นเพิ่มเติมวาควรมีรายวิชากลุมวิชาชีพสอนในช้ันป 1 หรือป 2 เพื่อใหนักศึกษาทราบ

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประเมินความชอบและ

ความถนัดในหลักสูตรที่เลือกเรียน สอดคลองกับผูทรงคุณวุฒิที่ใหความคิดเห็นวาการเรียนรายวิชา

อนามัยสิ่งแวดลอมขั้นแนะนําในชั้นป 1 จะเปนขอมูลในการพิจารณาความพรอมของนักศึกษาไดทาง

หนึ่ง นอกจากนี้ยังเห็นวากลุมพื้นฐานสาธารณสุขบางรายวิชามีความซ้ําซอน แตกลับขาดเนื้อหาเกี่ยวกับ

โรคติดตอ/โรคไมติดตอ และเห็นวาบางกลุมวิชาควรมีการปรับเนื้อหากอน-หลัง สวนศิษยเกาใหความคิด

เห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในระดับมากถึงมากที่สุด (x� =4.32) โดยประเด็นเนื้อหาของหลักสูตรเปน

ความรูที่ใชในการประกอบอาชีพมีคะแนนการประเมินในระดับมากที่สุด (x� =4.51) 

 อาจารยผูสอนกลุมพื้นฐานสาธารณสุขบางสวนเห็นวาเนื้อหาบางรายวิชามีความซับซอน ขาด

ความตอเนื่องในชวงชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 เนื่องจากไมมีในแผนการศึกษา และเนื้อหาลําดับ

กอน-หลังของบางรายวิชามีการทิ้งชวง ซึ่งอาจทําใหนักศึกษาไมสามารถนําพื้นฐานความรูดังกลาวมาใช

ในวิชาที่เรียนตอไมได และการแตกรายวิชาอาจมีผลใหนักศึกษาขาดความเชื่อมโยงเนื้อหาและทักษะ

การคิด ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการไดงานทําของนักศึกษา และเนื้อหาสาระที่ควรเพิ่ม ไดแก กฎหมาย

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จิตวิทยาการทํางาน ควรเพิ่มเนื้อหาดานสุขภาพในกลุมวิชาชีพเพื่อให

นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

ผูปกครอง มีความเห็นวาสื่อการเรียนควรปรับใหมีความทันสมัยเสมอ เปดโอกาสใหนักศึกษา

ไดใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประโยชนตอการประกอบอาชีพ เนนการสอนแบบฝกปฏิบัติและสามารถ
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ประยุกตในการทํางานจริงได เนนการศึกษาดูงานในและตางประเทศ เชน ประเทศสิงคโปร ซึ่ง 2 

ประเด็นหลังนี้สอดคลองกับขอเสนอแนะตอการพัฒนาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมของผูทรงคุณวุฒิ 

และเนื้อหาควรเนนความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพใหมากที่สุด ผูสอนควรนําประสบการณและความรู

นอกเหนือตําราเรียนมาสอนดวย และมีความคิดเห็นวาเนื้อหาและจํานวนรายวิชาในกลุมวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรเขมขนเกินไป มีผลตอเวลาพักผอนของนักศึกษา  
 

ตารางท่ี 12 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันป 4 และศิษยเกาโดยรวมที่มีตอประเด็นตางๆ 

ที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร  
รายการประเมิน นักศึกษาปจจุบันป 4 (n = 30) ศิษยเกา (n = 37) 

 x� SD ระดับความ

คิดเห็น 

x� SD ระดับความ

คิดเห็น 

1. ความสอดคลองของเนื้อหารายวิชากับ

วัตถุประสงค 

4.33 0.61 มาก 4.22 0.48 มาก 

2. เนื้อหาของหลักสูตรทันสมัยทันตอ

เทคโนโลยีสถานการณ 

4.30 0.47 มาก 4.19 0.52 มาก 

3. เนื้อหาสงเสริมใหนักศึกษามีความรูความ

เขาใจและประสบการณวิชาชีพ 

4.50 0.57 มาก 4.27 0.56 มาก 

4. เนื้อหาและจํานวนรายวิชาในกลุมวิทย

คณิตเพียงพอตอการศึกษา 

4.30 0.60 มาก 4.30 0.52 มาก 

5. รายวิชาในหมวดเลือกเสรีสอดคลองกับ

ความตองการของนักศึกษา 

3.97 0.81 มาก 4.22 0.67 มาก 

6. การจัดเนื้อหากอน-หลังเปนไปตามความ

เหมาะสม 

4.13 0.63 มาก 4.30 0.57 มาก 

7. เนื้อหาหลักสูตรเปนพื้นฐานในการศึกษา

ขั้นสูง 

4.37 0.56 มาก 4.41 0.55 มาก 

8. เนื้อหาของหลักสูตรเปนความรูที่นักศึกษา

ใชในการประกอบอาชีพ 

4.43 0.57 มาก 4.51 0.56 มากที่สุด 

9. เนื้อหาของหลักสูตรสามารถตอบสนอง

ความตองการของนักศึกษา 

4.27 0.58 มาก 4.50 0.56 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.29 0.09 มาก 4.32 0.56 มาก 
 

 ประเด็นการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรของนักศึกษาปจจุบัน 

แสดงดังรายละเอียดที่แสดงไวในตารางที่ 13 โดยเลือกนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ผานการปฏิบัติสหกิจศึกษา

จํานวน 22 คน เปนผูใหขอมูล  ผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปที่ 4 

ที่มีตอประเด็นประโยชนในภาพรวมของรายวิชากลุมพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขตอการปฏิบัติงานสหกิจ
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ศึกษา (x� =3.93) และการประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับเห็นดวยมาก (x� =3.95) และมีเพียง 

2 รายวิชาที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ไดแก เศรษฐศาสตร

สุขภาพขั้นแนะนํา และการบริหารจัดการดานสุขภาพ สวนคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษา

ชั้นปที่ 4 ที่มีตอประเด็นประโยชนในภาพรวมของรายวิชากลุมวิชาชีพตอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยู

ในระดับเห็นดวยมาก (x� =3.90) และมีเพียง 1 รายวิชาที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับ

เห็นดวยปานกลาง ไดแก พิษวิทยาสิ่งแวดลอม โดยอันดับรายวิชาในกลุมพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขที่มี

คาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ชุมชนสุขภาวะ (x� =4.35) 

อนามัยสิ่งแวดลอมขั้นแนะนํา และพฤติกรรมสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ (x� =4.25) ระเบียบ

วิจัยทางสาธารณสุข (x� =4.15) และอันดับรายวิชาในกลุมวิชาชีพที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็น

ของนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับแรก (ไมนับรายวิชาโครงการอนามัยสิ่งแวดลอม) ไดแก การสุขาภิบาล

อาหารและความปลอดภัย (x� =4.30) กฎหมายสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม (x� =4.25) และการ

วิเคราะหน้ําและน้ําเสีย (x� =4.15) สอดคลองกับความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาที่เห็นวาหลักสูตร

ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม รองลงมาคือดานภาษา  
   

 ตารางท่ี 13 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นป 4 ที่มีตอความเหมาะสมของรายวิชากลุม

พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข  
รายการประเมิน ประโยชนตอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(n =20) 

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

(n =30) 
 x� SD ระดับความเห็น x� SD ระดับความเห็น 

1. การสาธารณสุขขั้นแนะนํา 4.00 0.86 มาก 4.23 0.68 มาก 

2. อนามัยสิ่งแวดลอมขั้นแนะนํา 4.25 0.79 มาก 4.27 0.69 มาก 

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะนํา 3.60 0.88 มาก 3.87 0.86 มาก 

4. จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข 3.70 0.92 มาก 3.80 0.85 มาก 

5. ชีวสถิติ 3.90 0.91 มาก 3.77 0.73 มาก 

6. พฤติกรรมสุขภาพและการสรางเสริม

สุขภาพ 

4.25 0.72 มาก 4.10 0.84 มาก 

7. ระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค 4.05 0.83 มาก 4.00 0.83 มาก 

8. เศรษฐศาสตรสุขภาพขั้นแนะนํา 3.40 0.82 ปานกลาง 3.33 0.76 ปานกลาง 

9. การบริหารจัดการดานสุขภาพ 3.70 0.92 มาก 3.50 0.82 ปานกลาง 

10. กระบวนทัศนแบบองครวมกับสุขภาวะ 3.85 0.93 มาก 3.73 0.83 มาก 

11. ชุมชนสุขภาวะ 4.35 0.67 มาก 4.37 0.67 มาก 

12. ระเบียบวิจัยทางสาธารณสุข 4.15 0.75 มาก 4.30 0.70 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.93 0.87 มาก 3.95 0.25 มาก 
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ตารางท่ี 14 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นป 4 ที่มีตอความเหมาะสมของรายวิชากลุม

วิชาชีพ 
รายการประเมิน ประโยชนตอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(n =20) 

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

(n =30) 
 x� SD ระดับความเห็น x� SD ระดับความเห็น 

1. พื้นฐานทางวิศวกรรมสําหรับงานอนามัย

สิ่งแวดลอม 

3.65 0.81 มาก 3.70 0.70 มาก 

2. การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย 4.30 0.86 มาก 3.80 1.69 มาก 

3. มลพิษอากาศและการควบคุม 3.70 1.26 มาก 4.13 0.82 มาก 

4. เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.05 1.19 มาก 4.27 0.87 มาก 

5. การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3.55 1.28 มาก 4.07 0.87 มาก 

6. การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย 4.15 1.23 มาก 4.37 0.67 มาก 

7. กฎหมายสาธารณสุขและอนามัย

สิ่งแวดลอม 

4.25 0.97 มาก 4.30 0.75 มาก 

8. การจัดการและควบคุมเหตุรําคาญ 3.90 1.17 มาก 4.20 0.81 มาก 

9. การใชประโยชนจากของเสีย 3.65 1.23 มาก 4.10 0.84 มาก 

10. เทคโนโลยีประปา 3.55 1.19 มาก 4.10 0.82 มาก 

11. พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 3.30 0.92 ปานกลาง 3.87 0.78 มาก 

12. เตรียมสหกิจศึกษา 4.30 0.66 มาก 4.38 0.56 มาก 

13. เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 3.85 1.27 มาก 4.24 0.74 มาก 

14. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 4.05 0.89 มาก 4.14 0.79 มาก 

15. เทคโนโลยีสะอาดและการปองกันมลพิษ 3.89 0.88 มาก 3.96 0.89 มาก 

16. สัมมนาปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม 3.83 1.20 มาก 4.09 0.67 มาก 

17. โครงการอนามัยสิ่งแวดลอม 4.35 0.99 มาก 4.38 0.56 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.90 0.31 มาก 3.95 0.26 มาก 

 

3.3 การประเมินปจจัยนําเขา  

3.3.1 การประเมินคุณสมบัติของผูเรียน/การคัดเลือกผูเรียน  

 ผลการประเมินคุณสมบัติของผูเรียนและกระบวนการคัดเลือกผูเรียนโดยนักศกึษาปจจบุนัแสดง

ดังตารางที่ 15 จากตารางดังกลาวพบวานักศึกษาปจจุบันทุกชั้นปเห็นดวยตอคุณสมบัติผูเรียนที่กําหนด

ไวในระดับมากและมากที่สุด โดยขอที่นักศึกษาเห็นดวยในระดับมากที่สุดมี 2 ขอซึ่งเปนผลการประเมิน

ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ไดแกขอที่ 2 เปนผูผานกระบวนการคัดเลือกสัมภาษณจากอาจารยในหลักสูตร 

และมีบุคลิกภาพ เจตคติ ที่ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา และขอที่ 4 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนผูมี

โรคติดตอรายแรงที่จะขัดขวางตอการศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเทากันทั้งสองขอ (x� 
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=4.59) สําหรับกระบวนการคัดเลือกผูเรียนนั้น นักศึกษาปจจุบันทุกชั้นปเห็นดวยในระดับมากทุกขอ 

ยกเวนขอที่ 5 การเรียนปรับพื้นฐานความรูวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม

ความพรอมกอนเขาศึกษา ซึ่งนักศึกษาช้ันปที่ 1 เห็นดวยในระดับปานกลาง (x� =3.41)  

 นอกจากนี้นักศึกษาปจจุบันยังไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติผูเรียนและการ

คัดเลือกผูเรียนนอกเหนือจากขอที่กําหนดไวดวย โดยสามารถสรุปประเด็นไดดังนี้ 

คุณสมบัติผูเรียน 
  1. เปนผูที่รักในวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอมและมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของนัก

อนามัยสิ่งแวดลอม 

  2. เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งตอตนเองและผูอื่น มีจิตสาธารณะ เห็นแกสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง และมีทัศนคติที่ดี 

  3. เปนผูมีความอดทน 

  4. เปนผูมีพื้นฐานความรูดี เพื่อใหพรอมตอการเรียนในหลักสูตร 

  5. เปนผูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดดีพอสมควร 

การคัดเลือกผูเรียน   
  1. ควรรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับคะแนนดานวิทยาศาสตรเปน

พิเศษ เพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการเรียนในหลักสูตรฯ ขณะที่นักศึกษาบางคนใหความเห็นวาตองการให

คัดเลือกผู เรียนที่มีความรักในวิชาชีพและมีความตั้งใจมากกวาเกรดหรือคะแนนสอบ นอกจากนี้

คุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติตอวิชาชีพ และความตั้งใจจริงที่จะทํางานเพื่อสาธารณะก็เปนสิ่งที่นักศึกษา

เห็นวาควรเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือก 

  2. ควรพิจารณาจํากัดจํานวนในการคัดเลือกผูเรียนไมใหมีปริมาณมากเกินกวาที่

หลักสูตรกําหนดไว (รุนละ 60 คน) เนื่องจากเห็นวาจํานวนผูจบการศึกษานอยเมื่อเทียบกับจํานวน

รับเขา นอกจากนี้จะไดมีการดูแลนักศึกษาไดอยางทั่วถึง ไมกระทบตอการเรียนการสอน ที่ผานมา

นักศึกษาเห็นวาการรับเขางายเกินไป มีแบบทดสอบความรูซึ่งไมยากและการสัมภาษณที่ไมยุงยาก ทาํให

ไดผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานเพียงพอตอการเรียน จึงควรมีมาตรฐานการรับเขาที่เขมงวดมากกวานี้ โดยมีการ

สอบขอเขียน ไมพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยแตเพียงอยางเดียวเนื่องจากมาตรฐานของแตละโรงเรียน

แตกตางกัน ทั้งนี้วิชาที่ตองการใหมีการทดสอบความรู ไดแก วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ มีการทดสอบประกอบการสัมภาษณทั้งนักศึกษารับตรงและ Admission เพื่อคัดเฉพาะผู

ที่มีความพรอมจริง ๆ เขามาศึกษาในหลักสูตรฯ 

  3. ในการคัดเลือกผูเรียนควรมีการชี้แจงและใหขอมลูเกี่ยวกบัการเรียนการสอนใน

หลักสูตรฯ ใหผูเรียนรับทราบตัง้แตตนเพื่อประกอบการการตัดสินใจในการเลือกเขาเรียน 

 นอกจากการสอบถามจากนักศึกษาปจจุบันแลว จากการสัมภาษณอาจารยผูสอนในประเด็น

การรับนักศึกษา พบวาอาจารยผูสอนเห็นควรใหมีเพิ่มการคัดกรองความรูดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร 
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พรอมทั้งแบบทดสอบทัศนคติ ซึ่งสามารถประเมินความอดทน ทักษะทางอารมณ ความมุงมั่นของ

ผูเรียนได และในการคัดเลือกตองใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับวิชาชีพและหลักสูตรกอนตัดสินในเลือก

เรียน ซึ่งทัศนคติ ความรูความเขาใจของผู เรียนมีผลตอคุณลักษณะของนักศึกษาในหลักสูตรฯ 

นอกจากนี้ ในสวนของการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาซึ่งใชกระบวนการสัมภาษณน้ัน ผูทรงคุณวุฒิ

มีความเห็นวาควรมีกลไกเพิ่มเติมเพื่อใหการรับนักศึกษาในแตละรอบหรือแตละปซึ่งมีกรรมการสอบ

สัมภาษณคนละชุดกันนั้นอยูมีมาตรฐานเดียวกัน สําหรับจํานวนรับเขาซึ่งกําหนดไวที่ 60 คนนั้น 

ผูบริหารที่ใหความเห็นวามีความเหมาะสมดีแลว แตตองประเมินความตองการและความสามารถในการ

ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรดวย ในบางปก็เกินเปาจํานวนรับ ซึ่งควรรับใหไดตามแผนที่วางไวและให

เหมาะสมกับอัตรากําลังของอาจารยในหลักสูตร 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณสมบัติผูเรียนและการคัดเลือกผูเรียนโดยนักศึกษาปจจบุนั

เทียบกับศิษยเกาพบวาสอดคลองกัน กลาวคือ ผูประเมินทั้งสองกลุมเห็นดวยดวยตอคุณสมบัติผูเรียน

และการคัดเลือกผูเรียนที่กําหนดไวในระดับมาก โดยมีขอที่แตกตางกัน คือ คุณสมบัติผูเรียนขอที่ 4 ไม

เปนคนวิกลจริตและไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรงที่จะขัดขวางตอการศึกษา ซึ่งศิษยเกาเห็นดวยในระดับ

มากที่สุด (x� =4.53) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของผูเรียน/การคัดเลือกผูเรียนแสดงดังตารางที่ 16  
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ตารางท่ี 15 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอความเหมาะสมของคุณสมบัติของ

ผูเรียนและกระบวนการคัดเลือกผูเรียนจําแนกตามชั้นป 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

คุณสมบัติผูเรียน 4.04±0.37 4.40±0.22 4.02±0.28 4.19±0.20 

1. เปนผูที่คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรับ

สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรี 

3.79±0.92 

มาก 

4.27±0.67 

มาก 

3.81±0.79 

มาก 

4.00±0.64 

มาก 

2. เปนผูผานกระบวนการคัดเลือกสัมภาษณจาก

อาจารยในหลักสูตร และบุคลิกภาพ เจตคติ ที่ไมเปน

อุปสรรคตอการศึกษา 

4.03±0.89 

มาก 

4.59±0.50 

มากที่สุด 

4.10±0.63 

มาก 

4.20±0.66 

มาก 

3. เปนผูผานการทดสอบความรูทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษของสํานักวิชา (กรณี

ประเภทรับตรง) 

3.76±1.04 

มาก 

4.17±1.05 

มาก 

3.79±0.92 

มาก 

4.11±0.74 

มาก 

4. ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรงที่

จะขัดขวางตอการศึกษา 

4.57±0.50 

มากที่สุด 

4.59±0.78 

มากที่สุด 

4.39±0.75 

มาก 

4.47±0.63 

มาก 

กระบวนการรับนักศึกษา 3.72±0.21 3.90±0.08 3.71±0.18 4.09±0.20 

1. การคัดเลือกผูเรียนดวยวิธีการสอบสัมภาษณและ

สังเกตพฤติกรรมขณะสัมภาษณ 

3.73±1.11 

มาก 

3.94±1.03 

มาก 

3.60±0.87 

มาก 

4.03±0.72 

มาก 

2. รูปแบบและระยะเวลาการสอบสัมภาษณคัดเลือก 3.60±0.97 

มาก 

3.77±0.94 

มาก 

3.52±0.70 

มาก 

3.77±0.63 

มาก 

3. การสัมภาษณที่ใชอาจารยตอนักศึกษา (1:1) 4.00±1.05 

มาก 

4.00±1.00 

มาก 

3.98±0.70 

มาก 

4.00±0.59 

มาก 

4. มีการทดสอบความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ ประกอบการสอบสัมภาษณการรับ

นักศึกษาประเภทรับตรง 

3.88±1.03 

มาก 

3.91±0.95 

มาก 

3.68±0.83 

มาก 

4.17±0.59 

มาก 

5. การเรียนปรับพื้นฐานความรู วิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษา 

3.41±1.55 

ปานกลาง 

3.88±1.12 

มาก 

3.61±0.91 

มาก 

4.23±0.82 

มาก 

6. การจัดกิจกรรมแรกเขาเพื่อสรางทักษะความสัมพันธ

ระหวาง นักศึกษาใหม รุนพี่ และคณาอาจารย 

3.70±1.24 

มาก 

3.89±1.16 

มาก 

3.86±0.95 

มาก 

4.33±0.71 

มาก 
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ตารางท่ี 16 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่มีตอความเหมาะสมของ

คุณสมบัติของผูเรียนและกระบวนการคัดเลือกผูเรียน 
รายการประเมิน นักศึกษาปจจุบัน (n=150) ศิษยเกา (n=37) 

 x� SD ระดับความ

คิดเห็น 

x� SD ระดับความ

คิดเห็น 

คุณสมบัติผูเรียน 4.15 0.26 มาก 4.29 0.16 มาก 

1. เปนผูที่คุณสมบัติตามประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อ

คัดเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรี 

3.95 0.78 มาก 4.25 0.55 มาก 

2. เปนผูผานกระบวนการคัดเลือกสัมภาษณ

จากอาจารยในหลักสูตร และบุคลิกภาพ เจต

คติ ที่ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

4.22 0.70 มาก 4.19 0.62 มาก 

3. เปนผูผานการทดสอบความรูทาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ

ของสํานักวิชา (กรณีประเภทรับตรง) 

3.96 0.95 มาก 4.18 0.68 มาก 

4. ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนผูมีโรคติดตอ

รายแรงที่จะขัดขวางตอการศึกษา 

4.49 0.69 มาก 4.53 0.56 มากที่สุด 

กระบวนการรับนักศึกษา 3.84 0.13 มาก 4.26 0.59 มาก 

1. การคัดเลือกผูเรียนดวยวิธีการสอบ

สัมภาษณและสังเกตพฤติกรรมขณะสัมภาษณ 

3.80 0.94 มาก 4.36 0.54 มาก 

2. รูปแบบและระยะเวลาการสอบสัมภาษณ

คัดเลือก 

3.65 0.81 มาก 4.11 0.62 มาก 

3. การสัมภาษณที่ใชอาจารยตอนักศึกษา 

(1:1) 

3.99 0.83 มาก 4.17 0.65 มาก 

4. มีการทดสอบความรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ประกอบการ

สอบสัมภาษณการรับนักศึกษาประเภทรับตรง 

3.89 0.87 มาก 4.28 0.61 มาก 

5. การเรียนปรับพื้นฐานความรู วิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.77 1.12 มาก 4.31 0.38 มาก 

6. การจัดกิจกรรมแรกเขาเพื่อสรางทักษะ

ความสัมพันธระหวาง นักศึกษาใหม รุนพี่ 

และคณาอาจารย 

3.93 1.04 มาก 4.36 0.54 มาก 
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3.3.2 การประเมินคุณสมบัติอาจารยผูสอน  

 ผลการประเมินพบวานักศึกษาปจจุบันเห็นดวยตอคุณสมบัติอาจารยผูสอนในระดับมากถึง

มากที่สุด ซึ่งพบวานักศึกษาช้ันปที่ 1-3 เห็นดวยตอคุณสมบัติอาจารยผูสอนในระดับมากทุกขอ ขณะที่

นักศึกษาช้ันปที่ 4 เห็นดวยในระดับมากที่สุดทุกขอ ยกเวนขอ 5 มีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสอน ซึ่งเห็นดวยในระดับมาก (x� =4.48) โดยภาพรวมผลการประเมินของนักศึกษา

ปจจุบันทั้งหมดพบวานักศึกษาช้ันปที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอคุณสมบัติดานตาง ๆ ของ

อาจารยผูสอนต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับนักศึกษาชั้นปอื่น ๆ (x� =3.91) แตก็ยังอยูในระดับมาก ในขณะที่

นักศึกษาช้ันปที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอคุณสมบัติดานตาง ๆ ของอาจารยผูสอนอยูใน

ระดับมากที่สุด (x� =4.62)  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณสมบัติอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาปจจุบันเทียบกับศิษย

เกา พบวาโดยภาพรวมนักศึกษาปจจุบันเห็นดวยดวยตอคุณสมบัติอาจารยผูสอนในระดับมากทุกขอ (x� 

=4.20)  ในขณะที่ศิษยเกาเห็นดวยในระดับมากที่สุดทุกขอ (x� =4.67) โดยพบวาความคิดเห็นของ

นักศึกษาปจจุบันชั้นปที่ 4 ซึ่งผานการเรียนรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรเกือบครบและศิษยเกามี

ความสอดคลองกัน สวนนักศึกษาช้ันปอื่นไดผานการเรียนรายวิชาในกลุมวิชาชีพซึ่งสอนโดยอาจารยใน

หลักสูตรลดลงตามช้ันป โดยนักศึกษาชั้นปที่ 1 ขณะชวงทําการประเมินยังไมมีรายวิชาในกลุมวิชาชีพ

ลงทะเบียนเรียน 

 

ตารางท่ี 17 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอคุณภาพอาจารยของหลักสูตร 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

1. มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณตรงใน

รายวิชาที่สอน 

4.24±0.87 

มาก 

4.43±0.50 

มาก 

4.38±0.49 

มาก 

4.67±0.48 

มากที่สุด 

2. มีการพัฒนาความรูความสามารถในการสอนและรอบ

รูทันตอการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการ 

4.07±0.78 

มาก 

4.43±0.61 

มาก 

4.25±0.74 

มาก 

4.70±0.47 

มากที่สุด 

3. ผูสอนรูแหลงวิทยาการและสามารถชี้แนะแหลง

วิทยาการใหแกผูเรียนได 

4.03±0.81 

มาก 

4.31±0.68 

มาก 

4.29±0.78 

มาก 

4.70±0.47 

มากที่สุด 

4. มีความสามารถในการถายทอดความรูที่ชัดเจนและมี

เทคนิควิธีการที่หลากหลาย 

3.67±1.06 

มาก 

4.09±0.71 

มาก 

3.86±0.85 

มาก 

4.63±0.56 

มากที่สุด 

5. มีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การสอน 

3.93±0.78 

มาก 

4.00±0.77 

มาก 

3.96±0.66 

มาก 

4.48±0.63 

มาก 

6. เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู 3.63±1.19 

มาก 

3.91±0.82 

มาก 

3.96±0.85 

มาก 

4.63±0.56 

มากที่สุด 
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอคุณภาพอาจารยของหลักสูตร (ตอ) 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

7. ผูสอนสามารถแกไขปญหาที่พบขณะทําการสอนและ

สามารถใหคําปรึกษากับผูเรียนได 

3.63±1.30 

มาก 

4.12±0.73 

มาก 

4.02±0.75 

มาก 

4.57±0.50 

มากที่สุด 

8. ความสามารถในการทําวิจัยและบริการวิชาการ 3.90±0.88 

มาก 

4.11±0.83 

มาก 

4.11±0.60 

มาก 

4.67±0.48 

มากที่สุด 

9. ผูสอนมีความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

3.86±1.09 

มาก 

4.20±0.72 

มาก 

4.10±0.69 

มาก 

4.53±0.51 

มากที่สุด 

10. เปนผูมีคุณธรรมและจิตสํานึกในความเปนครูเปน

แบบอยางท่ีดีใหกับนักศึกษา 

4.13±0.94 

มาก 

4.40±0.60 

มาก 

4.27±0.72 

มาก 

4.67±0.48 

มากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.91±0.21 4.20±0.18 4.12±0.17 4.62±0.07 
 

ตารางที่ 18 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่มีตอคุณภาพอาจารยผูสอนของหลักสูตร 

รายการประเมิน นักศึกษาปจจุบัน (n=150) ศิษยเกา (n=37) 

 x� SD ระดับความ

คิดเห็น 
x� SD ระดับความ

คิดเห็น 

1. มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ

ตรงในรายวิชาที่สอน 

4.42 0.60 มาก 4.72 0.45 มากที่สุด 

2. มีการพัฒนาความรูความสามารถในการสอน

และรอบรูทันตอการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการ 

4.35 0.70 มาก 4.69 0.47 มากที่สุด 

3. ผูสอนรูแหลงวิทยาการและสามารถชี้แนะ

แหลงวิทยาการใหแกผูเรียนได 

4.33 0.73 มาก 4.78 0.42 มากที่สุด 

4. มีความสามารถในการถายทอดความรูที่ชัดเจน

และมีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 

4.03 0.88 มาก 4.69 0.47 มากที่สุด 

5. มีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสอน 

4.07 0.73 มาก 4.58 0.60 มากที่สุด 

6. เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู 4.02 0.93 มาก 4.61 0.55 มากที่สุด 

7. ผูสอนสามารถแกไขปญหาที่พบขณะทําการ

สอนและสามารถใหคําปรึกษากับผูเรียนได 

4.08 0.90 มาก 4.58 0.50 มากที่สุด 

8. ความสามารถในการทําวิจัยและบริการวิชาการ 4.18 0.75 มาก 4.69 0.52 มากที่สุด 

9. ผูสอนมีความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.16 0.79 มาก 4.63 0.49 มากที่สุด 

10. เปนผูมีคุณธรรมและจิตสํานึกในความเปนครู

เปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักศึกษา 

4.35 0.72 มาก 4.72 0.45 มากที่สุด 

คาเฉล่ีย 4.20 0.15 มาก 4.67 0.49 มากที่สุด 
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3.3.3 การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ  

 คะแนนการประเมินเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมทาง

กายภาพเปรียบเทียบระหวางศิษยปจจุบันและศิษยเกา พบวานักศึกษาปจจุบันมีคะแนนประเมินต่ํากวา

ศิษยเกาในทุกดานที่ทําการประเมิน  คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาอยูในระดับระดับปาน

กลาง (x� =3.40) โดยมีจํานวน 6 ขอ จาก 10 ขอ ที่มีคะแนนประเมินต่ํากวา 3.5 โดยเรียงตามลําดับ

จากต่ําไปสูงดังนี้ 

  1) เครือขายอินเตอรเน็ตไรสายมีความครอบคลุมพื้นที่ เพียงพอตอความตองการ 

สะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงสัญญาณและการเขาถึง  

  2) ระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย  

  3) การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนเพียงพอและมีสรรถนะที่เหมาะสม  

  4) อาคารสถานที่ หองเรียน มีความสะอาดและบรรยากาศวิชาการ เอื้อตอการเรียนรู 

  5) การมีสวนรวมในการเสนอทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด 

  6) หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ เอกสาร ฐานขอมูล เอกสารประกอบคําสอน และ

สื่อสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอ ทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและคนควาดวยตัวเอง  

 ในขณะที่ศิษยเกาใหคะแนนประเมินทุกขอในระดับมาก (x� =4.24)  ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน จํานวนนักศึกษารวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 

6,000 คน เปน 8,000 คน อยางไรก็ดี สิ่งที่เหมือนกันกับนักศึกษาปจจุบันคือการประเมินต่ําสุดในเรื่อง

เครือขายอินเตอรเน็ตไรสายมีความครอบคลุมพื้นที่ เพียงพอตอความตองการ สะดวกรวดเร็วในการ

เชื่อมโยงสัญญาณและการเขาถึง ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเรื่องเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายในทุก ๆ 

ดานเพื่อตอบสนองความตองการในปจจุบัน นอกเหนือจากนี้ควรปรับปรุงในดานอื่น ๆ อีก 5 ขอ ที่มีผล

คะแนนประเมินปานกลาง สอดคลองกับผลการสัมภาษณความคิดเห็นของอาจารยผูสอนเกี่ยวกับสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ เห็นวาอาคารสถานที่ หองเรียน 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนยังไมเพียงพอ เครือขายอินเตอรเน็ตไรสายยังมีไมความครอบคลุมทั่ว

พื้นที่ ซึ่งทําใหสงผลตอการเรียนการสอนแบบมุงเนนผูเรียน (Learner-Cectered Approach) ซึ่งไม

สอดคลองกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาควรสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูนอกหองเรียนได  
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 ตารางที่ 19 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู วัสดุ

อุปกรณ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
รายการประเมิน นักศึกษาปจจุบัน (n=150) ศิษยเกา (n=37) 

 x� SD ระดับความ

คิดเห็น 

x� SD ระดับความ

คิดเห็น 

1. เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรูและ

ความสามารถ มีอัธยาศัยดี 

3.79 0.94 มาก 4.33 0.63 มาก 

2. มีการชี้แจงขอปฏิบัติในการขอรับบริการ 

และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ให

รับทราบอยางรวดเร็วและทั่วถึง 

3.63 0.98 มาก 4.25 0.73 มาก 

3. การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวน

เพียงพอ และมีสรรถนะที่เหมาะสม 

3.32 1.13 ปานกลาง 4.14 0.80 มาก 

4. เครือขายอินเตอรเน็ตไรสายมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ เพียงพอตอความตองการ 

สะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงสัญญาณและการ

เขาถึง 

2.63 1.24 ปานกลาง 3.81 1.26 มาก 

5. หองปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ

วิทยาศาสตรเพียงพอและพรอมใชงาน 

3.70 1.03 มาก 4.50 0.56 มาก 

6. หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ เอกสาร 

ฐานขอมูล เอกสารประกอบคําสอน และสื่อสาร

สนเทศมีจํานวนเพียงพอ ทันสมัย สามารถ

สนับสนุนการเรียนการสอนและคนควาดวย

ตัวเอง 

3.41 1.07 ปานกลาง 4.28 0.78 มาก 

7. การมีสวนรวมในการเสนอทรัพยากร

สารสนเทศเขาหองสมุด 

3.39 1.14 ปานกลาง 4.26 0.74 มาก 

8. อุปกรณโสตทัศนและเครื่องอํานวยความ

สะดวกในหองเรียนมีความทันสมัย เพียงพอ 

และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.51 1.04 มาก 4.26 0.78 มาก 

9. อาคารสถานที่ หองเรียน มีความสะอาด และ

บรรยากาศวิชาการเอื้อตอการเรียนรู 

3.37 1.12 ปานกลาง 4.31 0.79 มาก 

10. ระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความ

ปลอดภัย 

3.26 1.09 ปานกลาง 4.23 0.97 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.40 1.08 ปานกลาง 4.24 0.83 มาก 
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่มีตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

1. เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรูและความสามารถ มี

อัธยาศัยดี 

3.80±1.00 

มาก 

3.71±0.71 

มาก 

3.98±0.67 

มาก 

3.93±0.78 

มาก 

2. มีการชี้แจงขอปฏิบัติในการขอรับบริการ และ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหรับทราบอยาง

รวดเร็วและทั่วถึง 

3.83±0.91 

มาก 

3.74±0.78 

มาก 

3.58±0.89 

มาก 

3.73±0.78 

มาก 

3. การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนเพียงพอ 

และมีสรรถนะที่เหมาะสม 

3.47±1.20 

ปานกลาง 

3.60±0.95 

มาก 

3.17±1.02 

ปานกลาง 

3.43±1.01 

ปานกลาง 

4. เครือขายอินเตอรเน็ตไรสายมีความครอบคลุมพื้นที่ 

เพียงพอตอความตองการ สะดวกรวดเร็วในการ

เชื่อมโยงสัญญาณและการเขาถึง 

3.00±1.23 

ปานกลาง 

2.63±1.29 

ปานกลาง 

2.35±1.15 

นอย 

3.00±0.98 

ปานกลาง 

5. หองปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ

วิทยาศาสตรเพียงพอและพรอมใชงาน 

4.13±0.78 

มาก 

3.80±0.99 

มาก 

3.37±0.97 

ปานกลาง 

4.17±0.70 

มาก 

6. หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ เอกสาร ฐานขอมูล 

เอกสารประกอบคําสอน และสื่อสารสนเทศมีจํานวน

เพียงพอ ทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน

และคนควาดวยตัวเอง 

3.77±0.97 

มาก 

3.51±1.04 

มาก 

3.21±0.98 

ปานกลาง 

3.63±0.76 

มาก 

7. การมีสวนรวมในการเสนอทรัพยากรสารสนเทศเขา

หองสมุด 

3.38±0.94 

ปานกลาง 

3.54±1.01 

มาก 

3.19±0.84 

ปานกลาง 

3.57±0.82 

มาก 

8. อุปกรณโสตทัศนและเครื่องอํานวยความสะดวกใน

หองเรียนมีความทันสมัย เพียงพอ และทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.90±0.92 

มาก 

3.71±0.89 

มาก 

3.21±0.96 

ปานกลาง 

3.73±0.69 

มาก 

9. อาคารสถานที่ หองเรียน มีความสะอาด และ

บรรยากาศวิชาการเอื้อตอการเรียนรู 

3.80±0.85 

มาก 

3.51±1.01 

มาก 

3.12±1.13 

ปานกลาง 

3.57±0.90 

มาก 

10. ระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย 3.47±0.90 

ปานกลาง 

3.49±1.04 

ปานกลาง 

3.00±1.07 

ปานกลาง 

3.57±0.77 

มาก 

เฉลี่ยรวม 3.65±0.33 3.53±0.33 3.22±0.42 3.63±0.31 
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3.4 การประเมินกระบวนการ  

 ในการประเมินกระบวนการจะแบงออกเปน การบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินการ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน การประเมนิ

กระบวนการสหกิจศึกษา การประเมินดานการพัฒนาและสงเสริมนักศึกษา และระบบอาจารยที่ปรึกษา

ทางวิชาการ  

 

3.4.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 

 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม ใชการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

สํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด ดังนี้ คือมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ 5 คน โดยอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน

อยางนอย 2 คน ตั้งแตเริ่มใชหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2555 และมีการควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ของผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และการเรียน

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 พบวามีคาระดับคะแนนเฉลี่ย 3.27 รายละเอียดขอมูลอาจารย

ประจําหลักสูตร แสดงในตารางภาคผนวกที่ ก 

 

3.4.2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

 จากผลการวิจัยประเมินหลักสูตร พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1-4 เห็นวาการจัดการเรียนการสอน 

ของหลักสูตรในภาพรวมมีความเหมาะสมในดานตาง ๆ ระดับสูงทุกรายการประเมิน (x�= 3.63) แต

ระดับคะแนนนอยกวาผลการประเมินของศิษยเกา (x�= 4.24) โดยพบวานักศึกษาปจจุบันเห็นดวยมาก

ที่สุดในดานการสงเสริมใหนักศึกษาคนควาและทํางานรวมกันเปนกลุมเพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในบทบาทของตนเอง (x�= 4.07) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตรฯ ที่มุงเนนการเรียนการสอน Active Learning ในรูปแบบตาง ๆ ที่

หลากหลายตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย สวนดานการมีแหลงขอมูลประชาสัมพันธดานวิชาการ

และวิชาชีพ รวมถึงแหลงขอมูลทุนการศึกษาและการศึกษาตอ นักศึกษามีความคิดเห็นวาทางหลักสูตรมี

การจัดการเรียนการสอนสนับสนุนกิจกรรมนี้นอยที่สุด (x�= 3.71) แตยังเปนระดับการประเมินในระดับ

มาก  

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาปจจุบันจําแนกตามชั้นป

รายขอ พบวานักศึกษาช้ันปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนภาพรวมระดับมากที่ระดับ

คะแนน 3.71±0.14 ยกเวนดานการจัดการเรียนการสอนแบบมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่นักศึกษาชั้นปที่ 

1 ประเมินผลในระดับปานกลาง (x�= 3.50) นักศึกษาช้ันปที่ 2-4 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
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สอนภาพรวมมากที่ระดับคะแนน 3.89±0.09, 3.79±0.15 และ 4.25±0.11 โดยในระดับชั้นปที่ 3 

พบวาดานการประชาสัมพันธแหลงขอมูลดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงแหลงขอมูลทุนการศึกษาและ

ตอการศึกษา นักศึกษาประเมินในระดับปานกลาง และนักศึกษามีความเห็นวาทางหลักสูตรมีการจัดการ

เรียนการสอนสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับปฏิบัตินอยที่สุด (x�= 3.80) 

แตยังเปนระดับการประเมินในระดับมาก 

 ในสวนของอาจารยผูสอนกลุมพื้นฐานวิชาชีพบางสวนใหความเห็นวาทักษะการคิด เปนปจจัย

สําคัญตอการไดงานทําของนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม และการจัดการเรียนการสอนควร

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตที่ออกแบบไว ผูทรงคุณวุฒิให

ความคิดเห็นวาควรจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะและประสบการณจริง เชน ใหนักศึกษาเปนผูดําเนินการจัด

กิจกรรมสัมมนา มีการเชิญวิทยากรมาใหความรูและเชิญชวนผูที่สนใจเขารวม สงเสริมการแลกเปลี่ยน

นักศึกษากับมหาวิทยาตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูปกครองนักศึกษาปจจุบันและ

ศิษยเกาที่ใหความคิดเห็นตอการจัดรูปแบบการสอนวาควรเนนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจริง และมี

การศึกษาดูงานที่ตางประเทศ อยางไรก็ดี ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันในขอ 2 

การสอนใหนักศึกษาไดฝกทักษะการปฏิบัติในดานตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียน และขอ 10 การจัด

กิจกรรมการศึกษาดูงานอยางเหมาะสมตอการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ มีคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็น

สูงขึ้นตามชั้นป เนื่องรายวิชากลุมวิชาชีพสวนใหญสอนในนักศึกษาชั้นปที่  3 และ 4 และใน

ปงบประมาณ 2558 หลักสูตรยังมีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม

นอกเหนือจากงบประมาณที่ใชในการเรียนการสอนในรายวิชา 
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ตารางท่ี 21 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอประเมินการจัดการเรียนการสอน

จําแนกตามช้ันป  
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

1. ทําใหนกัศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับ

ปฏิบัติ 

3.73±0.87 

มาก 

3.83±0.86 

มาก 

3.67±0.76 

มาก 

4.07±0.58 

มาก 

2. มีการสอนใหนกัศึกษาไดฝกทักษะการปฏิบัติในดานตางๆ 

ทั้งในและนอกหองเรียน 

3.62±0.86 

มาก 

3.80±0.90 

มาก 

3.87±0.89 

มาก 

4.30±0.75 

มาก 

3. มีการสอนใหนกัศกึษาสามารถคิดวิเคราะหตัดสินแกไข

ปญหาไดอยางเปนระบบ 

3.66±0.77 

มาก 

3.97±0.82 

มาก 

3.83±0.71 

มาก 

4.13±0.63 

มาก 

4. มีการจัดการเรียนการสอนแบบมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควา และแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 

3.50±0.92 

ปานกลาง 

3.77±0.84 

มาก 

3.94±0.83 

มาก 

4.27±0.64 

มาก 

5. มสีื่อและแหลงการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ 3.63±1.00 

มาก 

3.83±0.95 

มาก 

3.79±0.70 

มาก 

4.20±0.55 

มาก 

6. มีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการเพิ่มทักษะ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเนนให

นักศึกษาทําสื่อและนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 

3.64±0.78 

มาก 

3.83±0.86 

มาก 

3.73±0.69 

มาก 

4.20±0.55 

มาก 

7. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพในการเรียนการสอน 

4.03±0.68 

มาก 

4.00±0.80 

มาก 

3.80±0.97 

มาก 

4.47±0.57 

มาก 

8. มีการสงเสริมใหนักศึกษาคนควาและทํางานรวมกันเปน

กลุมเพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบในบทบาทของตนเอง 

3.80±0.85 

มาก 

4.03±0.83 

มาก 

4.08±0.65 

มาก 

4.37±0.56 

มาก 

9. แผนการศึกษามีความชัดเจนและมีการปฏิบัติเปนไป

ตามที่กําหนด 

3.67±0.76 

มาก 

3.94±0.81 

มาก 

3.75±0.88 

มาก 

4.33±0.55 

มาก 

10. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานอยางเหมาะสมตอการ

เรียนรูในรายวิชาตาง ๆ 

3.73±0.78 

มาก 

3.82±1.00 

มาก 

3.83±0.81 

มาก 

4.30±0.53 

มาก 

11. การควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหา

ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิทยาการ และความ

หลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 

3.82±0.67 

มาก 

3.97±0.79 

มาก 

3.73±0.74 

มาก 

4.31±0.54 

มาก 

12. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

3.86±0.65 

มาก 

3.94±0.84 

มาก 

3.79±0.64 

มาก 

4.23±0.50 

มาก 

13. มีแหลงขอมูลประชาสัมพันธดานวิชาการและวิชาชีพ 

รวมถึงแหลงขอมูลทุนการศึกษาและการศึกษาตอ 

3.59±0.91 

มาก 

3.86±0.88 

มาก 

3.44±0.73 

ปานกลาง 

4.13±0.57 

มาก 

เฉลี่ยรวม 3.71±0.14 3.89±0.09 3.79±0.15 4.25±0.11 
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ตารางท่ี 22 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาตอการจัดการเรียนการสอน 
รายการประเมิน นักศกึษาปจจุบัน (n=150) ศิษยเกา (n=37) 

 x� SD ระดับความเห็น x� SD ระดับความเห็น 

1. ทําใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูทาง

ทฤษฎีกับปฏิบัติ 

3.80 0.78 มาก 4.22 0.59 มาก 

2. มีการสอนใหนักศึกษาไดฝกทักษะการปฏิบัติ

ในดานตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียน 

3.89 0.88 มาก 4.36 0.54 มาก 

3. มีการสอนใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห

ตัดสินแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ 

3.89 0.74 มาก 4.19 0.71 มาก 

4. มีการจัดการเรียนการสอนแบบมุงเนนผูเรียน

เปนสําคัญ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถ

ศึกษาคนควา และแสวงหาความรูดวยตนเอง 

3.88 0.85 มาก 4.17 0.61 มาก 

5. มีสื่อและแหลงการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ 3.85 0.82 มาก 4.28 0.57 มาก 

6. มีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการเพิ่ม

ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเนนใหนักศึกษาทําสื่อและ

นําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 

3.83 0.75 มาก 4.22 0.54 มาก 

7. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอน 

4.03 0.83 มาก 4.29 0.57 มาก 

8. มีการสงเสริมใหนักศึกษาคนควาและทํางาน

รวมกันเปนกลุมเพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในบทบาท

ของตนเอง 

4.07 0.74 มาก 4.34 0.59 มาก 

9. แผนการศึกษามีความชัดเจนและมีการ

ปฏิบัติเปนไปตามที่กําหนด 

3.90 0.81 มาก 4.28 0.51 มาก 

10. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานอยาง

เหมาะสมตอการเรียนรูในรายวิชาตางๆ 

3.91 0.82 มาก 4.25 0.55 มาก 

11. การควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ

ใหมีเนื้อหาทันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิทยาการและความหลากหลายของรายวิชาใน

หลักสูตร 

3.92 0.73 มาก 4.28 0.61 มาก 

12. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3.93 0.68 มาก 4.22 0.64 มาก 

13. มีแหลงขอมูลประชาสัมพันธดานวิชาการ

และวิชาชีพ รวมถึงแหลงขอมูลทุนการศึกษา

และการศึกษาตอ 

3.71 0.81 มาก 4.17 0.66 มาก 

เฉล่ียรวม 3.63 3.71 มาก 4.25 0.59 มาก 
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 ผลการสํารวจความคิดเห็นในภาพรวมของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ดานการวัดและประเมินผล

ของหลักสูตร พบวานักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็นตอการวัดและประเมินผลการศึกษาของผูสอนใน

ระดับเห็นดวยมากในทุกรายการประเมิน (x�= 4.06) สอดคลองกับผลการประเมินของศิษยเกา (x�= 

4.26) โดยขอมูลจากแบบสอบถาม พบวาอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีการเปดโอกาสใหผูเรียนทําการ

ประเมินการสอนของอาจารย มีการแจงเกณฑ และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนใหทราบอยาง

ชัดเจนมากที่สุด ที่ระดับคะแนน 4.19±0.83 และ 4.18±0.77 ตามลําดับ นักศึกษาใหระดับการประเมิน

นอยที่สุดในดานลักษณะของขอสอบเหมาะสมกับจุดมุงหมายของรายวิชา (x�= 3.91) แตอยูในระดับที่

ขอสอบเหมาะสมกับจุดมุงหมายรายวิชามาก  

 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันจําแนกตามชั้นป พบวา

นักศึกษาช้ันปที่ 4 มีระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินทุกดานมากที่ระดับคะแนน 4.48±0.09 และ

นักศึกษาช้ันปที่ 1 มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดที่ระดับคะแนน 3.67±0.27 รายการประเมินที่นักศึกษา

ชั้นปที่ 1 มีความเห็นระดับปานกลาง ไดแก วิธีการวัดและประเมินผลมีหลักเกณฑที่เที่ยงตรง แนนอน 

และเปนธรรม (x�= 3.38) และลักษณะของขอสอบเหมาะสมกับจุดมุงหมายของรายวิชา (x�= 3.30) 

และนักศึกษาชั้นปที่ 4 ใหคะแนนความคิดเห็นในประเด็นวิธีการวัดและประเมินผลมีหลักเกณฑที่

เที่ยงตรง แนนอน และเปนธรรม (x�= 4.63) และ การเปดโอกาสใหผูเรียนทําการประเมินการสอนของ

อาจารย (x�= 4.53) ในระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 23 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอการวัดและประเมินผลการศึกษาจําแนกตามชั้นป 
รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

1. มีการแจงเกณฑ และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให

ทราบอยางชัดเจน 

3.93±0.90 

มาก 

4.11±0.93 

มาก 

4.23±0.67 

มาก 

4.43±0.50 

มาก 

2. มีการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลองครอบคลุมเนื้อหา

รายวิชาและวตัถุประสงคการเรียนรู  

3.69±0.89 

มาก 

4.03±0.92 

มาก 

4.10±0.66 

มาก 

4.43±0.57 

มาก 

3. มีการวัดและการประเมินผลที่หลากหลาย 3.66±0.90 

มาก 

3.86±1.03 

มาก 

4.13±0.53 

มาก 

4.47±0.57 

มาก 

4. วิธีการวัดและประเมินผลมีหลักเกณฑที่เที่ยงตรง แนนอน และ

เปนธรรม 

3.38±1.05 

ปานกลาง 

4.00±0.97 

มาก 

4.10±0.60 

มาก 

4.63±0.49 

มากที่สุด 

5. มีการวัดและประเมินผลอยางตอเนื่องตลอดระยะของการ

เรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.76±0.87 

มาก 

3.97±0.92 

มาก 

4.04±0.68 

มาก 

4.50±0.57 

มาก 

6. มีการเปดโอกาสใหผูเรียนทําการประเมินการสอนของอาจารย  4.03±0.82 

มาก 

4.14±0.91 

มาก 

4.10±0.88 

มาก 

4.53±0.57 

มากที่สุด 

7. มีระบบการแจงผลการเรียนใหผูเรียนไดทราบตามระยะเวลาที่

กําหนด 

3.67±1.10 

มาก 

4.09±0.95 

มาก 

3.83±0.81 

มาก 

4.50±0.63 

มาก 

8. ลักษณะของขอสอบเหมาะสมกับจุดมุงหมายของรายวิชา 3.30±1.17 

ปานกลาง 

3.94±1.06 

มาก 

3.96±0.77 

มาก 

4.33±0.55 

มาก 

เฉลี่ยรวม 3.67±0.27 

มาก 

4.02±0.10 

มาก 

4.06±0.12 

มาก 

4.48±0.09 

มาก 
 

ตารางที่ 24 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่มีตอการวัดและประเมินผลการศึกษา 
รายการประเมิน นักศึกษาปจจุบัน (n=150) ศิษยเกา (n=37) 

 x� SD ระดับความเห็น x� SD ระดับความเห็น 

1. มีการแจงเกณฑ และวิธีการวัดและประเมินผลการ

เรียนใหทราบอยางชัดเจน 

4.18 0.78 มาก 4.26 0.60 มาก 

2. มีการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลอง

ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาและวัตถุประสงคการเรียนรู  

4.07 0.79 มาก 4.22 0.59 มาก 

3. มีการวัดและการประเมินผลที่หลากหลาย 4.04 0.80 มาก 4.29 0.57 มาก 

4. วิธีการวัดและประเมินผลมีหลักเกณฑที่เที่ยงตรง 

แนนอน และเปนธรรม 

4.04 0.88 มาก 4.20 0.58 มาก 

5. มีการวัดและประเมินผลอยางตอเนื่องตลอดระยะ

ของการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

4.06 0.80 มาก 4.29 0.52 มาก 

6. มีการเปดโอกาสใหผูเรียนทําการประเมินการสอน

ของอาจารย  

4.19 0.83 มาก 4.23 0.60 มาก 

7. มีระบบการแจงผลการเรียนใหผูเรียนไดทราบตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

3.99 0.92 มาก 4.22 0.72 มาก 

8. ลักษณะของขอสอบเหมาะสมกับจุดมุงหมายของ

รายวิชา 

3.91 0.95 มาก 4.31 0.58 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.06 0.09 มาก 4.26 0.60 มาก 
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3.4.3 การประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรูหรือการประเมิน

ผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 6 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน

ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ โดย

กําหนดเปนผลการเรียนรูในทุกรายวิชาของหลักสูตร  

 เมื่อพิจารณาผลการเรียนรูของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรรายดาน พบประเด็นปญหาดังนี้ 

 ดานคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาทุกชั้นปมีความคิดเห็นถึงการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรที่ไดมุงเนนการพัฒนานักศึกษาตามผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับมากถึงมาก

ที่สุดทุกหัวขอการประเมิน โดยคุณธรรมจริยธรรม ดานที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด ไดแก การมีวินัย ตรง

ตอเวลา 

 ดานความรู นักศึกษาทุกชั้นปมีความคิดเห็นถึงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ได

มุงเนนการพัฒนานักศึกษาตามผลการเรียนรูดานความรูอยูในระดับปานกลาง-มาก โดยนักศึกษาชั้นปที่ 

1 พบความรูดานความรูในศาสตรตรงตามหลักสูตรที่เรียนมาอยางถูกตอง และความรูทันตอเหตุการณ

และขาวสารที่เกี่ยวของตามศาสตร ไดรับการประเมินระดับปานกลาง สวนนักศึกษาชั้นปที่ 3 พบวา

ความรูทุกดาน อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาภาพรวมของนักศึกษาทุกชั้นปพบวา ความรูที่ทันตอ

เหตุการณและขาวสารที่เกี่ยวของตามศาสตร นักศึกษาเห็นวาไดรับนอยที่สุดที่ระดับคะแนน 3.59±0.79 

แตอยูในระดับที่ยังไดรับความรูมาก 

 ทักษะดานปญญา นักศึกษาทุกชั้นปมีความคิดเห็นถึงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่

ไดมุงเนนการพัฒนานักศึกษาตามผลการเรียนรูดานปญญาอยูในระดับมากทุกดาน โดยทักษะการคนหา

ขอมูล ทําความเขาใจ คิดวิเคราะหและสังเคราะหไดอยางเปนระบบนักศึกษาเห็นวาไดรับนอยที่สุดที่

ระดับคะแนน 3.66±0.72 

 ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาทุกชั้นปมีความคิดเห็นถึงการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ไดมุงเนนการพัฒนานักศึกษาตามผลการเรียนรูดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมาก-มากที่สุด โดยความสามารถในการสื่อสารไดเขาใจ ชัดเจน ตรง

เปาหมาย และเลือกใชภาษาถูกตอง ที่นักศึกษาเห็นวาอยูในระดับนอยกวารายการประเมินดานอื่น ที่

ระดับคะแนน 3.99±0.75 

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาทุก

ชั้นปมีความคิดเห็นถึงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ไดมุงเนนการพัฒนานักศึกษาในระดับที่

ปานกลาง-มากในทุกชั้นป โดยพบวาดาน ความสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติมาเปน
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เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล วิจัย และแกไขปญหาการทํางานในสาขาวิชาได นักศึกษาช้ันปที่ 1 และ 

3 ประเมินในระดับปานกลาง โดยภาพรวมความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ นักศึกษานํามาใชเปน

เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล วิจัย และแกไขปญหาการทํางานในสาขาวิชาไดนอยที่สุดที่ระดับคะแนน 

3.6±0.81 แตยังอยูในระดับที่นําไปใชไดมาก  

 ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ  นักศึกษาทุกชั้นปมีความคิดเห็นถึงการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรที่ไดมุงเนน ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพในระดับมากทุกดาน ยกเวนนักศึกษาชั้นปที่ 3 พบวา

ทักษะทางวิชาชีพดานการประเมิน วิเคราะห และตรวจสอบงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม มีผลการ

ประเมินระดับปานกลาง  โดยมีทักษะดานการประเมิน วิเคราะห และตรวจสอบงานดานอนามัย

สิ่งแวดลอมและการสรางเสริมสุขภาพและการบริการสุขภาพแกชุมชน ที่นักศึกษาเห็นวาเปนทักษะที่

ไดรับนอยที่สุด ที่ระดับคะแนน 3.7±0.79 และ 3.85±0.76 ตามลําดับ แตยังอยูในระดับที่มาก 

สอดคลองกับความเห็นของอาจารยผูสอนกลุมวิชาพื้นฐานทางสาธารณสุข และอาจารยผูสอนกลุม

วิชาชีพที่ใหความเห็นวาความรูจากเนื้อหาที่เรียนทางดานสาธารณสุขนักศึกษาสามารถนําไปใชงานได

จริงประมาณ 10-20% ของจํานวนนักศึกษาที่ เรียนทั้งหมด รวมทั้งยังประยุกตใชไดนอย อาจ

เนื่องมาจากนักศึกษาไมเห็นความเชื่อมโยงของแตละรายวิชา 
 

ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันตามมาตรฐานการเรียนรู 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

รวม 

(n =150) 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.11±0.30 4.36±0.15 4.11±0.25 4.45±0.14 4.24±0.20 

1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต 4.31±0.66 

มาก 

4.57±0.70 

มาก 

4.37±0.56 

มาก 

4.50±0.51 

มาก 

4.43±0.61 

มาก 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา 3.59±0.57 

มาก 

4.11±0.83 

มาก 

3.67±0.73 

มาก 

4.30±0.60 

มาก 

3.89±0.75 

มาก 

1.3 มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม 3.90±0.67 

มาก 

4.34±0.73 

มาก 

4.06±0.46 

มาก 

4.43±0.50 

มาก 

4.17±0.61 

มาก 

1.4 มีจิตสาธารณะ 4.31±0.66 

มาก 

4.34±0.68 

มาก 

4.06±0.61 

มาก 

4.33±0.66 

มาก 

4.23±0.66 

มาก 

1.5 เคารพสิทธิ์และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 4.31±0.71 

มาก 

4.40±0.74 

มาก 

4.23±0.61 

มาก 

4.43±0.50 

มาก 

4.33±0.64 

มาก 

1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.25±0.65 

มาก 

4.37±0.73 

มาก 

4.29±0.50 

มาก 

4.70±0.67 

ดีมาก 

4.39±0.60 

มาก 
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ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันตามมาตรฐานการเรียนรู (ตอ) 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

รวม 

(n =150) 

2. ดานความรู 3.47±0.05 3.94±0.05 3.29±0.07 3.98±0.08 3.62±0.03 

2.1 มีความรูในศาสตรตรงตามหลักสูตรที่เรียนมา

อยางถูกตอง 

3.41±0.78 

ปานกลาง 

3.91±0.74 

มาก 

3.35±0.71

ปานกลาง 

4.07±0.45

มาก 

3.64±0.75

มาก 

2.2 มีความรูทันตอเหตุการณและขาวสารที่

เกี่ยวของตามศาสตร 

3.48±0.69 

ปานกลาง 

4.00±0.78

มาก 

3.21±0.82 

ปานกลาง 

3.90±0.48

มาก 

3.59±0.79

มาก 

2.3 มีความรูเพียงพอไปประยุกตใชในการแกไข

และพัฒนางานทางวิชาชีพในสภาพแวดลอมของ

การทํางานจริง 

3.52±0.69 

มาก 

3.91±0.71

มาก 

3.31±0.83

ปานกลาง 

3.97±0.56

มาก 

3.63±0.74

มาก 

3. ทักษะดานปญญา 3.64±0.08 3.98±0.08 3.60±0.16 3.99±0.11 3.78±0.09 

3.1 สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ คิด

วิเคราะหและสังเคราะหไดอยางเปนระบบ 

3.62±0.73

มาก 

3.89±0.72

มาก 

3.35±0.68

ปานกลาง 

3.97±0.56

มาก 

3.66±0.72

มาก 

3.2 สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและ

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

3.55±0.69

มาก 

3.94±0.73

มาก 

3.58±0.67

มาก 

3.93±0.58

มาก 

3.73±0.69

มาก 

3.3 สามารถริเริ่มงานที่สนใจและเกี่ยวของกับ

วิชาชีพ 

3.61±0.69

มาก 

4.06±0.76

มาก 

3.65±0.69

มาก 

4.17±0.46

มาก 

3.85±0.70

มาก 

3.4 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามในการทํางาน

รวมกันเปนทีม และสามารถแกไขปญหาขอ

ขัดแยงไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3.66±0.72

มาก 

3.94±0.68

มาก 

3.65±0.56

มาก 

3.87±0.57

มาก 

3.77±0.63

มาก 

3.5 มีทักษะในการเผชิญสถานการณเฉพาะหนา

และมีทักษะการใชชีวิต ความสามารถในการ

จัดการความเครียดของตนเอง 

3.76±0.64

มาก 

4.06 ±0.73

มาก 

3.77±0.65

มาก 

4.03±0.61

มาก 

3.89±0.67

มาก 

4. ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.05±0.14 4.35±0.08 4.03±0.25 4.41±0.21 4.19±0.18 

4.1 มีมนุษยสัมพันธดี ยอมรับความเห็นที่แตกตาง

ของผูอื่น 

4.17±0.76

มาก 

4.40±0.55

มาก 

4.20±0.60

มาก 

4.53±0.51

ดีมาก 

4.31±0.62

มาก 

4.2 รูจักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวไดอยาง

เหมาะสม 

4.07±0.59

มาก 

4.40±0.60

มาก 

4.16±0.61

มาก 

4.53±0.51

ดีมาก 

4.28±0.61

มาก 

4.3 สามารถสื่อสารไดเขาใจ ชัดเจน ตรง

เปาหมาย และเลือกใชภาษาถูกตอง 

3.90±0.72

มาก 

4.26±0.74

มาก 

3.75±0.74

มาก 

4.17±0.70

มาก 

3.99±0.75

มาก 
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ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันตามมาตรฐานการเรียนรู (ตอ) 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

รวม 

(n =150) 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.58±0.30 4.07±0.09 3.54±0.09 3.97±0.21 3.76±0.14 

5.1 สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ

มาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล วิจัย และ

แกไขปญหาการทํางานในสาขาวิชาได 

3.29±0.94

ปานกลาง 

3.97±0.74

มาก 

3.46±0.80

ปานกลาง 

3.73±0.58

มาก 

3.60±0.81

มาก 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

โปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานและทางวิชาชีพ 

3.57±0.74

มาก 

4.16±0.72

มาก 

3.63±0.77

มาก 

4.13±0.51

มาก 

3.85±0.75

มาก 

5.3 สามารถใชทักษะการฟง พูด อาน เขียน และ

การนําเสนอไดอยางเหมาะสมแลพมีประสิทธิผล 

3.89±0.69

มาก 

4.09±0.75

มาก 

3.54±0.73

มาก 

4.03±0.61

มาก 

3.84±0.74

มาก 

6. ทักษะปฏิบัตทิางวิชาชีพ 3.58±0.04 4.08±0.04 3.55±0.11 4.13±0.09 3.81±0.07 

6.1 สามารถประเมิน วิเคราะห และตรวจสอบ

งานดานอนามัยสิ่งแวดลอมได 

3.55±0.96

มาก 

4.03±0.74

มาก 

3.40±0.73

ปานกลาง 

4.00±0.59

มาก 

3.71±0.79

มาก 

6.2 สามารถนําความรูทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

มาใชในการปองกัน ควบคุม และบําบัดมลพิษได 

3.60±0.88

มาก 

4.06±0.77

มาก 

3.56±0.68

มาก 

4.17±0.53

มาก 

3.83±0.75

มาก 

6.3 นําทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพประยุกตใชในการ

แกไขปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

3.62±0.86

มาก 

4.10±0.76

มาก 

3.61±0.61

มาก 

4.20±0.78

มาก 

3.86±0.71

มาก 

6.4 มีทักษะการสรางเสริมสุขภาพและการบริการ

สุขภาพแกชุมชน 

3.55±0.83

มาก 

4.11±0.83

มาก 

3.63±0.76

มาก 

4.17±0.46

มาก 

3.85±0.77

มาก 

เฉลี่ยรวม 3.77±0.31 4.14 ±0.19 3.73±0.34 4.18±0.25 3.93±0.27 

 

3.4.4 การประเมินกระบวนการสหกิจศึกษา  

 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม มีระบบ กลไก การจัดการเรียนการสอนในกระบวนการฝกสหกิจ

ศึกษาของหลักสูตร และมีระบบสนับสนุนเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก 

มีการจัดทําคูมือนักศึกษาสหกิจศึกษาของหลักสูตร สรางระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาสหกิจศึกษาของหลักสูตร ตั้งแตการจัดหมวดหมูสถานประกอบการ การเสนอสถาน

ประกอบการใหมและการคัดเลือกสถานประกอบการที่สงเสริมผลการเรียนรูจากการปฏิบัติสหกิจของ

นักศึกษาในหลักสูตร มีการจัดใหมีการสัมภาษณนักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหเหมาะสมกับสถาน

ประกอบการ มีการเตรียมความพรอมกอนนักศึกษากอนออกสูสถานประกอบการ ดังนี้ ดานวิชาการ มี
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การจัดเนื้อหารายวิชา สําหรับการวัดความรูของนักศึกษา เปน 3 หมวด ได แก หมวดสุขาภิบาล หมวด

การควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม และหมวดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ดานระเบียบ

วินัยในองคกร และดานการพัฒนาศักยภาพใหพรอมในการทํางาน เชน ภาษา บุคลิกภาพ การ

นําเสนองาน 

 มีกลไกการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยกระบวนการนิเทศงาน เมื่อนักศึกษา

เสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ จะมีกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ

ประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา สรุปการประเมินตาม มคอ.6 

 

3.4.5 การประเมินดานกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 นอกจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนขางตน หลักสูตรฯ เล็งเห็นถึงความจําเปนของ

กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ ในการพัฒนานักศึกษาในทุกมิติ จึงมีการสนับสนุน

การทํากิจกรรมของนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดานคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน  การ

บําเพ็ญประโยชน ดานวินัย และทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ และดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถิ่น และคานิยมที่ถูกตอง ผานรูปแบบโครงการปฏิบัติการประจําปของหลักสูตร และงานกิจการ

นักศึกษา ผลการประเมินดานกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา พบวาดาน

กิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาทุกชั้นปใหความเห็นดวยในระดับมากเปนสวน

ใหญ (x�=3.73) ยกเวน การจัดตารางเรียนใหกับนักศึกษามีชวงเวลาที่เหมาะสมในการทํากิจกรรม

นักศึกษา ที่พบวามีผลการประเมินในระดับปานกลาง (x�=3.49) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา

นักศึกษาทุกชั้นปใหคะแนนผลการประเมินในขอนี้นอยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น ๆ  

 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันจําแนกตามชั้นป พบวานักศึกษาชั้นปที่ 3 

ใหความคิดเห็นในระดับปานกลางเกี่ยวกับการจัดตารางเรียนใหกับนักศึกษามีชวงเวลาที่เหมาะสมใน

การทํากิจกรรมนักศึกษา (x�=3.23) และความหลากหลายของรูปแบบและประเภทของกิจกรรมที่ชวย

สงเสริมศักยภาพนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง (x�=3.29) สวนคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของศิษย

เกาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาทุกหัวขอประเมินอยูในระดับมาก (x�=4.18) 

อยางไรก็ดี ในปงบประมาณ 2558 หลักสูตรมีปจจัยสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษา

ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพตนตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในชื่อ

กิจกรรม “ 1 ชั้นป 1 กิจกรรม” โดยมีแผนการดําเนินการราวไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 
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ตารางท่ี 26 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

จําแนกตามช้ันป  

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

1. สงเสรมิใหนักศึกษามสีวนรวมในการจัด

กิจกรรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อสรางเสริม

ประสบการณตนเอง และพฒันาสงัคม 

3.90±0.92 

มาก 

3.80±0.90 

มาก 

3.75±0.68 

มาก 

4.30±0.60 

มาก 

2. มีความหลากหลายของรปูแบบและประเภท

ของกิจกรรมที่ชวยสงเสรมิศักยภาพนักศึกษา 

3.83±0.91 

มาก 

3.69±0.83 

มาก 

3.56±0.75 

มาก 

4.14±0.69 

มาก 

3. มีปจจัยสนบัสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ในการจัดกจิกรรมนักศึกษา 

3.63±1.03 

มาก 

3.71±0.83 

มาก 

3.29±0.94 

ปานกลาง 

3.97±0.73 

มาก 

4. นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลสมัฤทธิ์

ของการจัดโครงการ/กิจกรรมอยางเปนรูปธรรม 

3.86±0.83 

มาก 

3.77±0.69 

มาก 

3.67±0.71 

มาก 

3.90±0.71 

มาก 

5. การจัดกจิกรรมนกัศึกษาที่สงเสรมิทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3.90±0.88 

มาก 

3.69±0.80 

มาก 

3.52±0.87 

มาก 

4.00±0.74 

มาก 

6. กิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีความสอดคลองกับ

การพัฒนาตนเองและการประกอบวิชาชีพ 

3.86±0.95 

มาก 

3.77±1.03 

มาก 

3.73±0.82 

มาก 

4.13±0.51 

มาก 

7. การจัดตารางเรียนใหกบันักศึกษามีชวงเวลาที่

เหมาะสมในการทํากิจกรรมนักศึกษา 

3.52±0.99 

มาก 

3.55±1.20 

มาก 

3.23±0.98 

ปานกลาง 

3.87±0.68 

มาก 

เฉลี่ยรวม 3.79±0.15 3.71±0.09 3.54±0.21 4.04±0.15 
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ตารางท่ี 27 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่มีตอการสงเสริมและการ

พัฒนานักศึกษา 

รายการประเมิน นักศึกษาปจจุบัน (n=150) ศิษยเกา (n=37) 

 x� SD ระดับ

ความเห็น 
x� SD ระดับ

ความเห็น 

1. สงเสรมิใหนักศึกษามสีวนรวมในการจัด

กิจกรรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อสรางเสริม

ประสบการณตนเอง และพฒันาสงัคม 

3.90 0.80 มาก 4.14 0.76 มาก 

2. มีความหลากหลายของรปูแบบและ

ประเภทของกจิกรรมที่ชวยสงเสริม

ศักยภาพนักศึกษา 

3.76 082 มาก 4.17 0.70 มาก 

3. มีปจจัยสนบัสนุนและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการจัดกจิกรรมนกัศึกษา 

3.60 0.92 มาก 4.19 0.75 มาก 

4. นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล

สัมฤทธ์ิของการจัดโครงการ/กจิกรรมอยาง

เปนรปูธรรม 

3.78 0.73 มาก 4.14 0.76 มาก 

5. การจัดกจิกรรมนกัศึกษาที่สงเสรมิทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3.73 0.85 มาก 4.19 0.67 มาก 

6. กิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีความสอดคลอง

กับการพัฒนาตนเองและการประกอบ

วิชาชีพ 

3.85 0.86 มาก 4.17 0.65 มาก 

7. การจัดตารางเรียนใหกบันักศึกษามี

ชวงเวลาที่เหมาะสมในการทํากจิกรรม

นักศึกษา 

3.49 1.00 ปานกลาง 4.28 0.73 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.73 0.14 มาก 4.18 0.71 มาก 
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3.4.6 ระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ  

 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม มีระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยภารกิจหลักของ

อาจารยที่ปรึกษาฯ นอกจากจะดูแลและใหคําปรึกษาทางวิชาการแลว ยังมีบทบาทในการสงเสริมและ

สนับสนุนการเรียนรู การปรับปรุงนักศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และ

สงเสริมใหนักศึกษาไดใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข ดวยการดูแลนักศึกษาดานวิชาการ ให

ความชวยเหลือในการเตรียมความพรอมเพื่อการประเมินและวัดผลโดยระบบของมหาวิทยาลัยและ

หลักสูตร รวมทั้งดูแลแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมใหนักศึกษาใน

ที่ปรึกษาไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยและหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมทักษะ

การทํางานเปนทีม การมีจิตสาธารณะ และเกิดประสบการณในการทํางานเปนหมูคณะ ซึ่งจะทําให

นักศึกษามีความสุขควบคูไปกับการศึกษาทางวิชาการ สงผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพดานอื่น ๆ เชน 

ภาวะผูนํา เปนตน  

 ผลการประเมินความพึงพอใจดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ พบวานักศึกษาปจจบุนั

มีความเห็นตอกระบวนการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการทุกรายการประเมินในระดับ

มาก (x�=3.88) ยกเวน นักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่ประเมินอาจารยที่ปรึกษาในประเด็นติดตามผลการเรียน รับ

ฟงความคิดเห็น ถายทอดประสบการณแกนักศีกษา และใหความชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ ในระดับ

ปานกลาง (x�=3.17) และนักศึกษาช้ันปที่ 2 ประเมินวานักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน 

การกําหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาในระดับปานกลาง (x�=3.43) เชนกัน 

 

ตารางที่ 28 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาทาง

วิชาการจําแนกตามชั้นป  
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ป 1 

(n = 31) 

ป 2  

(n = 35) 

ป 3 

(n = 54) 

ป 4 

(n =30) 

1. นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การ

กําหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษา 

3.59±1.12 

มาก 

3.43±1.31 

ปานกลาง 

3.81±0.91 

มาก 

4.17±0.75 

มาก 

2. อาจารยที่ปรึกษาติดตามผลการเรียน รับฟงความ

คิดเห็น ถายทอดประสบการณแกนักศีกษา และให

ความชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ 

3.17±0.79 

ปานกลาง 

3.74±1.22 

มาก 

3.94±0.89 

มาก 

4.28±0.75 

มาก 

3. การใชเวลาคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา ความ

หลากหลายของชองทางการสื่อสาร และความสะดวกใน

การติดตอ 

3.97±0.96 

มาก 

3.74±1.27 

มาก 

3.69±0.92 

มาก 

4.27±0.78 

มาก 

เฉลี่ยรวม 3.91±0.29 3.64±0.18 3.81±0.13 4.24±0.06 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่มีตอระบบอาจารยที่

ปรึกษาทางวิชาการ 
รายการประเมิน นักศึกษาปจจุบัน (n=150) ศิษยเกา (n=37) 

 x� SD ระดับความเห็น x� SD ระดับความเห็น 

1. นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน 

การกําหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดย

อาจารยที่ปรึกษา 

3.75 1.06 มาก 4.36 0.59 มาก 

2. อาจารยที่ปรึกษาติดตามผลการเรียน รับฟง

ความคิดเห็น ถายทอดประสบการณแกนักศีกษา 

และใหความชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ 

4.01 0.95 มาก 4.33 0.59 มาก 

3. การใชเวลาคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

ความหลากหลายของชองทางการสื่อสาร และ

ความสะดวกในการติดตอ 

3.88 1.01 มาก 4.31 0.58 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.88 0.13 มาก 4.32 0.61 มาก 

 

3.5 การประเมินผลผลิต 

3.5.1 การประเมินดานภาพลักษณและการมีชื่อเสียง  

 การวิเคราะหการประเมินดานภาพลักษณและการมีชื่อเสียงของผลผลิตของหลักสูตรอนามัย

สิ่งแวดลอม ปการศึกษา 2555 ประเมินไดจากมุมมองของผูใชบัณฑิตซึ่งพบวาบัณฑิตของหลักสูตรมี

ภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต โดยพบวาผูใชบัณฑิตประมาณครึ่งหนึ่งของผูที่ตอบ

แบบสอบถาม (รอยละ 47) เห็นวาบัณฑิตหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมี

ความสามารถในระดับดีกวามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในกํากับของรัฐ โดยผูใชบัณฑิตอีกครึ่งหนึ่งที่ตอบ

แบบสอบถาม มีความเห็นวามีความสามารถใกลเคียงกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  และผูใชบัณฑิตยังใหการ

ยอมรับวาบัณฑิตหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมสามารถทํางานไดทันที (รอยละ 84 จากผูใชบัณฑิตที่ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด) นอกจากนั้นภาพลักษณดานคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต เปนอีกประเด็น

หนึ่งที่ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก (x�=4.50)  

 การประเมินดานภาพลักษณและชื่อเสียง สามารถบงชี้ไดจากการตอบรับนักศึกษาเขาฝกสห

กิจศึกษาและทํางานในสถานประกอบการชั้นนําทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อาทิเชน บริษัท 

การทาอากาศยานแหงประเทศไทย (มหาชน) จํากัด บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 

บริษัท ยูนิลิเวอร จํากัด โรงพยาบาลศิริราช สํานักงานเขตขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร

ขนาดใหญ เชน เชียงใหม ภูเก็ต สุราษฏรธานี ขอนแกน  โดยในบางสถานประกอบการแจงความจํานง

ในการขอรับนักศึกษาฝกสหกิจศึกษาเพิ่มเติม หรือรับนักศึกษาสหกิจเขาทํางานทันทีเมื่อจบการศึกษา 

ซึ่งแสดงใหเห็นการยอมรับถึงภาพลักษณและชื่อเสียงของหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมเปนอยางดี 
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นอกจากนั้นหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมยังไดรับการยอมรับในการศึกษาเขาเรียนของนักเรียนและ

โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยสามารถรับจํานวนนักศึกษาแรกเขาที่สมัครเขามาเรียนในหลักสูตรอนามัย

สิ่งแวดลอมไดเกินเปาหมายที่กําหนดไว (60 คน) ทุกปมาอยางตอเนื่อง 

 

3.5.2 การประเมินดานจํานวนผูจบการศึกษา 

 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม ปการศึกษา 2555 รับเขา

จํานวนทั้งสิ้น 90 คน (นักศึกษารหัส 2555) โดยมีอัตราการคงอยูของนักศึกษารหัส 2555 ในป

การศึกษา 2556 และ 2557 เทียบกับปการศึกษากอนหนาเทากับรอยละ 41.1 และ 86.5 ตามลําดับ 

และในปการศึกษา 2558 มีจํานวนนักศึกษาคงอยูทั้งหมด 32 คนคิดเปนอัตราการคงอยูเทากับรอยละ 

100 เทียบกับปการศึกษา 2557 และคาดวานักศึกษารหัส 2555 จะจบการศึกษาตามเกณฑ 4 ป 

จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 59.4 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในปจจุบัน 
 

ตารางท่ี 30 จํานวนและอัตราการคงอยูของนักศึกษารหัส 55 ในปการศึกษา 2555-2558 

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษา (คน) อัตราคงอยูเทียบปการศึกษากอนหนา (รอยละ) 

2555 70 - 

2556 37 52.9 

2557 32 86.5 

2558 32 100 

 

3.5.3 การประเมินผลจากผูใชบัณฑิต 

 เนื่องจากยังไมมีบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตรและทํางานแลว การประเมินผลของผูใช

บัณฑิตตอคุณลักษณะของบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดลอมจึงไดสอบถามบุคลากรจากหนวยงานที่นักศึกษารหัส 

2555 ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาจํานวน 19 คน แบงเปนสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนรอยละ 

68.4 และ 31.6 ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปนพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (รอยละ 73.64) และที่เหลือ 

(รอยละ 26.36) เปนผูบังคับบัญชาและนักวิชาการสาธารณสุขในหนวยงาน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะของบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดลอม 6 

ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรูความสามารถ ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ จํานวนทั้งหมด 38 ขอ พบวาคะแนนความพึง

พอใจเฉลี่ยรายขอมีคาตั้งแต 3.37-4.68 คะแนน โดยสวนใหญ (35 ขอ) ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ

บัณฑิตในระดับมาก ยกเวน ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่มีคะแนนความพงึพอใจของผูใชบณัฑติ

อยูในระดับปานกลาง (x�=3.37) สวนขอที่ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x�=4.53) มี
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จํานวน 2 ขอ คือ ความขยัน อดทน อุตสาหะ และการประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี เปนแบบอยางที่ดี 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานคุณธรรมจริยธรรมเปนคุณลักษณะบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดลอมที่ผูใช

บัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับสูงสุด (x�=4.50) เมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ นอกจากนี้ผูใช

บัณฑิตบางสวนมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในดานตาง ๆ 

ดังนี้ 

- ดานความรูความสามารถ ไดแก ภาษาอังกฤษ การพัฒนาศักยภาพตัวเองอยาง

สม่ําเสมอ และกระตือรือรนในการเรียนรู  

- ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความมั่นใจและกลา

แสดงออก การประยุกตใชทฤษฎีสูการปฏิบัติงานจริง  

- ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก การพัฒนา

บุคลิกภาพของผูนํา ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (เลนดนตรี กีฬา) เพื่อสรางบุคลิกภาพใหโดดเดน และ

เพิ่มเติมการสอนวิชาปรัชญาใหนักศึกษาสามารถนําหลักคิดไปใชงานไดจริง 

-  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดแก การจัดการตามหลัก PDCA ลําดับความสําคัญของปญหา และความสามารถในการสื่อสาร 

- ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก การมีปฎิสัมพันธที่ดีและสามารถปรับตัวใหเขากับ

ผูอื่น รวมทั้งเขาใจชีวิตและการมีชีวิตที่ดีงาม 

 สําหรับเนื้อหารายกลุมพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขและรายวิชากลุมวิชาชีพ ผูใชบัณฑิต

เสนอแนะใหเนนดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานสิ่งแวดลอม กฎหมายสาธารณสุข ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การจัดการเหตุรําคาญ การวิจัยและสถิติ 

รวมทั้งการบูรณาการรายวิชาตาง ๆ และการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อนําไปสูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานจริง 

 นอกจากนี้ ผูใชบัณฑิตสวนใหญ (84.21%) เห็นวาบัณฑิตหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมสามารถ

ทํางานไดทันที และบางสวนเห็นวาจะตองมีการฝกอบรมหรือใหทดลองงานกอนจึงสามารถทํางานได 

สําหรับการทําประโยชนตอหนวยงาน ผูใชบัณฑิตสวนใหญเห็นวาบัณฑิตสามารถทําประโยชนตอ

หนวยงานไดในระดับมาก (x� =4.26) และเมื่อพิจารณาความสามารถในการทํางานของบัณฑิตหลักสูตร

อนามัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในกํากับของรัฐ พบวามี

ความสามารถเทากัน (52.63%) และในระดับดีกวา (47.37%) ในขณะที่ผูใชบัณฑิตรอยละ 47.37, 

36.84 และ 15.79 ใหความเห็นวาความสามารถของบัณฑิตเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอยูระดับดีกวา 

เทากัน และดีกวามาก ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 31 สรปุความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม 
คุณลักษณะบัณฑิต Mean±S.D. 

ดานความรูความสามารถ 3.89 (มาก) 

1) ความรูเชิงวิชาการทั่วไป 3.84±0.37 

2) ความรูความสามารถในวิชาชีพ 3.89±0.46 

3) ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปในหนวยงาน 3.74±0.45 

4) ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 4.00±0.58 

5) ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 3.84±0.50 

6) ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง (เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ) 3.95±0.78 

7) ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย 4.00±0.82 

ดานทักษะทางปญญา 3.78 (มาก) 

8) ความสามารถในการเรียนรู ศึกษา คนควาเพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน 4.00±0.82 

9) ความสามารถในการวเิคราะห สังเคราะห 3.53±0.84 

10) ความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ 3.58±0.77 

11) ความสามารถในการวางแผนการทํางาน 3.74±0.87 

12) ความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.74±0.73 

13) ความเปนผูนํา 3.63±0.60 

14) ความสามารถในการควบคุมอารมณ 4.21±0.71 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.24 (มาก) 

15) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3.84±0.69 

16) ความสามารถในการทํางานเปนทีม 4.42±0.77 

17) การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.47±0.70 

18) ความเชื่อม่ันในตนเอง 3.63±0.83 

19) ความมีมนุษยสัมพันธ 4.37±0.68 

20) การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 4.42±0.69 

21) การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน 4.47±0.70 

22) ความสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 4.32±0.75 

ดานทกัษะการวิเคราะห การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.91 (มาก) 

23) ความสามารถในการเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตรอยางเหมาะสม 4.00±0.67 

24) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.21±0.63 

25) ความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน) 4.00±0.67 

26) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 3.37±0.50 

27) ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอสื่อสาร 3.95±0.40 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.50 (มาก) 

28) ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ 4.47±0.77 
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ตารางท่ี 31 สรปุความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม 
คุณลักษณะบัณฑิต Mean±S.D. 

29) ความตรงตอเวลา 4.68±0.68 

30) ความรับผิดชอบ 4.37±0.83 

31) ความขยัน อดทน อุตสาหะ 4.53±0.61 

32) ความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎของสังคม 4.42±0.61 

33) การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.47±0.70 

34) การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี (เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก) 4.53±0.51 

ดานทักษะปฏิบัตทิางวิชาชีพ 3.88 (มาก) 

35) การประเมิน วิเคราะห และตรวจสอบงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 3.89±0.57 

36) การนําความรูทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมาใชในการปองกัน ควบคุม และบําบัดมลพิษ 3.95±0.62 

37) การประยุกตทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพในการแกไขปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอม 3.84±0.76 

38) ทักษะการสรางเสริมสุขภาพ และการบริการสุขภาพแกชุมชน  3.83±0.62 

 

3.5.4 การประเมินผลจากศิษยเกา  

 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกาที่เขาศึกษาในป 2552, 2553 และ 2554 รวมทั้งสิ้น 37 คน 

ซึ่งแบงเปนกําลังทํางานในภาครัฐรอยละ 57% ภาคเอกชน 24%  

 ในสวนของการประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้น ศิษยเกาเกือบทั้งหมด (90% ขึ้นไป) มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุดตอวัตถุประสงคของหลักสูตรทั้ง 7 ขอ โดยมีขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมสิ่งที่ควรระบุในวัตถุประสงควาควรมีเนื้อหาดานสาธารณสุขชุมชน มุงเนนความสําคัญในเรื่อง

ของความคิดริเริ่มสรางสรรค การหาความรูทางดานวิชาการใหมอยูเสมอ และเพิ่มเติมในเรื่อง

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ในสวนของโครงสรางของหลักสูตรนั้น พบวาศิษยเกาประมาณ 75-80% มีความคิดเห็นวา

จํานวนหนวยวิชาในสวนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มากถึงมากที่สุด สวนความคิดเห็นในสวนของหมวดวิชาชีพพบวาศิษยเกาประมาณ 70% เห็นวามีความ

เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด และอีก 30% เห็นวาอยูในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็น

เพิ่มเติมที่สําคัญ อาทิเชน การสนับสนุนการศึกษาแบบบูรณาการในหนวยวิชาหมวดวิชาเฉพาะมากขึ้น  

การมุงเนนทางดานภาษาสากล (อังกฤษ) ในกลุมรายวิชาชีพเพื่อเตรียมพรอมสูเวทีนานาชาติและ

อาเซียน  

 ในประเด็นเนื้อหาของหลักสูตร ผลการสอบถามในเรื่องความเหมาะสมของรายวิชากลุม

พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุขตอประโยชนในการปฏิบัติงาน พบวาเกือบทุกรายวิชานักศึกษาสามารถ

นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดในระดับมากถึงมากที่สุด (70-80%) สวนในรายวิชากลุมวิชาชีพ

อนามัยสิ่งแวดลอมนั้น พบวารายวิชาเกือบทั้งหมดสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดใน



66 

 

ระดับมากถึงมากที่สุด (80-90%) โดยรายวิชาที่ศิษยเกาตอบแบบสอบถามถึงรายวิชาที่นําไปใช

ประโยชนในการทํางานไดมากสุด 5 อันดับแรก คือ ไดแก สหกิจศึกษา การวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย 

กฎหมายสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม โครงการอนามัยสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย โดยมี

บางรายวิชาที่ศิษยเกาไมสามารถประเมินได เนื่องจากเปนรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2555 ซึ่ง

ผูตอบแบบสอบถามไมไดเรียน โดยศิษยเกาผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเห็นวาหลักสูตรมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ตอบสนองความตองการของสังคม สงเสริมใหนักศึกษามีความรู 

ความเขาใจ และประสบการณวิชาชีพดานอนามัยสิ่งแวดลอม และเปนความรูที่นักศึกษาสามารถ

นําไปใชในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต และการทําประโยชนเพื่อสังคมได 

 อยางไรก็ตาม ศิษยเกาใหความเห็นเพิ่มเติมวามีบางรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอน ไดแก วิชา

มลพิษทางอากาศและการควบคุม และ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ อนามัยสิ่งแวดลอมขั้นแนะนํา และ 

สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย การใชประโยชนของเสีย เทคโนโลยีการประปา การวิเคราะหน้ํา

และน้ําเสีย เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย พิษวิทยาสิ่งแวดลอม พฤติกรรมสุขภาพและการสรางเสริม

สุขภาพ การบริหารจัดการดานสุขภาพ  นอกจากนั้นเนื้อหา / รายวิชาที่ศิษยเกาเห็นวาหลักสูตรควร

เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถของบัณฑิตในการทํางาน อาทิเชน เนื้อหาเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน การ

จัดทําโครงการในชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมายในโรงงานอุตสาหกรรม ระบการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ไมใชจัดเปนลักษณะการอบรม) นอกจากนั้น ในกิจกรรมรายวิชาควรมุงเนนใหเกิด

การเรียนรูดวยตนเอง เพิ่มการศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นภาพจริงในการทํางานมากขึ้น 

ทั้งงานดานรัฐและงานดานเอกชน รวมถึงการมีการฝกปฏิบัติมากขึ้น 

 ในสวนของความเหมาะสมของเกณฑการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาในหลักสูตร ศิษยเกาให

ความเห็นวามีความเหมาะสมดีแลวในระดับมากถึงมากที่สุด เปนสัดสวน 75-90% และมีความเห็นใน

ลักษณะเดียวกันกับคุณภาพของอาจารยผูสอน ซึ่งศิษยเกาสวนใหญมีความเห็นดวยในระดับความ

เหมาะสมมากที่สุดในเกือบทุกหัวขอการสํารวจ อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาในประเด็นของสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูนั้น ความพึงพอใจของศิษยเกาอยูในระดับปานกลางประมาณ 20% โดยเฉพาะใน

ประเด็น อาคารสถานที่ หองเรียน มีความสะอาดและมีบรรยากาศวิชาการ เอื้อตอการเรียนรู และมีการ

จัดพื้นที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางไรก็ตามในภาพรวมศิษยเกามี

ความพึงพอใจในระดับมากตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 ในประเด็นของการ การจัดการเรียนการสอน และ การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา

สวนใหญ 80% พบวามีความเหมาะสมดีแลวในระดับมากถึงมากที่สุด โดยพบวาประเด็นที่ศิษยเกาให

ความคิดเห็นวาอยูในระดับปานกลางประมาณ 20% นั้นไดแกเรื่องของมีปจจัยสนับสนุนและสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และในสวนของการประเมินและวัดผลนั้นศิษยเกา 80-90% 

ประเมินวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 
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3.5.5 การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู 

 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของหลักสูตรฯ ป 2555 ประเมินจากความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่

เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 6 ดาน (24 ขอ) โดยสอบถามความคิดเห็น

จากนักศึกษารหัส 2555 ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 32 สรุปไดวา 

นักศึกษาเห็นวาตนเองไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู 

ทักษะดานปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ สวนใหญอยูในระดับดีถึงดีมาก 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูระหวาง 3.73-4.70 คาเฉลี่ยรวมทั้ง 6 ดาน เทากับ 4.06 จากคะแนนเต็ม 5 

โดยนักศึกษาเห็นวาตนเองไดรับการพัฒนาในระดับมากที่สุด จํานวน 3 ขอ คือ มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ (x� =4.70) มีมนุษยสัมพันธดี ยอมรับความเห็นที่แตกตางของผูอื่น (x� =4.53) และ

รูจักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวไดอยางเหมาะสม (x� =4.53) สําหรับขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด

คือ สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติมาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล วิจัย และแกไข

ปญหาการทํางานในสาขาวิชาได (x� =3.73)แตจากระดับคะแนนเฉลี่ยก็ยังถือวานักศึกษาเห็นวาตนเอง

ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะขอดังกลาวนี้อยูในระดับมาก และโดยภาพรวมทักษะดานที่นักศึกษาเห็นวา

ตนเองไดรับการพัฒนามากที่สุด คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรม (4.45 คะแนน) ซึ่งเปนความคิดเห็นที่

สอดคลองกับผูใชบัณฑิต สําหรับคุณลักษณะที่นักศึกษารหัส 2555 เห็นควรใหพัฒนาเพิ่มเติม คือ 

บุคลิกภาพของตนเอง ความกลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็นตอคนหมูมาก 
 

ตารางที่ 32 ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 4 เกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของตนเอง 
รายการประเมิน Mean±SD 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.45 

1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต 4.50±0.51 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา 4.30±0.60 

1.3 มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม 4.43±0.50 

1.4 มีจิตสาธารณะ 4.33±0.66 

1.5 เคารพสิทธิ์และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 4.43±0.50 

1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.70±0.47 

2. ดานความรู 3.98 

2.1 มีความรูในศาสตรตรงตามหลักสูตรที่เรียนมาอยางถูกตอง 4.07±0.45 

2.2 มีความรูทันตอเหตุการณและขาวสารที่เกี่ยวของตามศาสตร 3.90±0.48 

2.3 มีความรูเพียงพอไปประยุกตใชในการแกไขและพัฒนางานทางวิชาชีพในสภาพแวดลอมของการ

ทํางานจริง 
3.97±0.56 



68 

 

ตารางที่ 32 ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 4 เกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของตนเอง (ตอ) 
รายการประเมิน Mean±SD 

3. ทักษะดานปญญา 3.99 

3.1สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ คิดวิเคราะหและสังเคราะหไดอยางเปนระบบ 3.97±0.56 

3.2 สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาได

อยางเหมาะสมและสรางสรรค 
3.93±0.58 

3.3 สามารถริเริ่มงานที่สนใจและเกี่ยวของกับวิชาชีพ 4.17±0.46 

3.4 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามในการทํางานรวมกันเปนทีม และสามารถแกไขปญหาขอขัดแยงได

อยางถูกตองเหมาะสม 
3.87±0.57 

3.5 มีทักษะในการเผชิญสถานการณเฉพาะหนาและมีทักษะการใชชีวิต ความสามารถในการจัดการ

ความเครียดของตนเอง 
4.03±0.61 

4. ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.41 

4.1 มีมนุษยสัมพันธดี ยอมรับความเห็นที่แตกตางของผูอ่ืน 4.53±0.51 

4.2 รูจักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวไดอยางเหมาะสม 4.53±0.51 

4.3 สามารถสื่อสารไดเขาใจ ชัดเจน ตรงเปาหมาย และเลือกใชภาษาถูกตอง 4.17±0.70 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.96 

5.1 สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติมาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล วิจัย และแกไข

ปญหาการทํางานในสาขาวิชาได 
3.73±0.58 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานและทางวิชาชีพ 4.13±0.51 

5.3 สามารถใชทักษะการฟง พูด อาน เขียน และการนําเสนอไดอยางเหมาะสมแลพมีประสิทธิผล 4.03±0.61 

6. ทักษะปฏิบัตทิางวิชาชีพ 4.14 

6.1 สามารถประเมิน วิเคราะห และตรวจสอบงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมได 4.00±0.59 

6.2 สามารถนําความรูทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมาใชในการปองกัน ควบคุม และบําบดัมลพิษได 4.17±0.53 

6.3 นําทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพประยุกตใชในการแกไขปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอม 4.20±0.48 

6.4 มีทักษะการสรางเสริมสุขภาพและการบริการสุขภาพแกชุมชน 4.17±0.46 
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4. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

4.1 สรุปผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) 

 4.1.1 ดานบริบท 

  1. วัตถุประสงคของหลักสูตรทั้งวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะมีความ

เหมาะสมตอการสงเสริมความรูความสามารถของผูเรียนในระดับมาก สอดคลองกับความตองการของ

สังคม และความสอดคลองกับโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร และมีความสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดงาน และผูเรียนในระดับมาก คุณภาพของหลักสูตรดานบริบทในภาพรวมในความ

คิดเห็นของนักศึกษาและศิษยเกาอยูในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.14 และ 4.35 ตามลําดับ และ

พบวาวัตถุประสงคเฉพาะ  มีคาเฉลี่ย 4.19 สูงกวาวัตถุประสงคทั่วไป  ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.09 

  ผูสอน ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคทั่วไป

และวัตถุประสงคเฉพาะมีความสอดคลองกัน โดยประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมตอวัตถุประสงคทั่วไป 

ไดแก ควรเนนการสงเสริมพัฒนาสูศตวรรษที่ 21 สรางความมั่นใจใหนักศึกษาเมื่อปฏิบัติงานในชุมชน 

การสื่อสารและเทคโนโลยี ทันตอสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

  2. โครงสรางของหลักสูตรและจํานวนหนวยวิชามีความเหมาะสมในระดับมาก และมี

ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรในระดับมาก พบวาคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของ

นักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่ระดับคะแนน 3.77 โดยพบวาจํานวนหนวยวิชากลุมวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นนอยสุดที่ระดับคะแนน

เฉลี่ย 3.59 

      ผูสอน ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาโครงสรางหลักสูตรมีความ

เหมาะสม แตควรมีการปรับใหมีความทันสมัยเสมอ เปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ

ประโยชนตอการประกอบอาชีพ ผูสอนควรนําประสบการณและความรูนอกเหนือตําราเรียนมาสอนดวย 

จํานวนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีมากเกินไป โดยเฉพาะกลุมวิชาเคมี 

  3. เนื้อหาและกลุมรายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร ความตองการของผูเรียน และความตองการของตลาดงานในระดับมาก ใน

ภาพรวมของรายวิชากลุมวิชาชีพในภาพรวมตอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยูในระดับเห็นดวยมาก ที่

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.84  

  เนื้อหากลุมพื้นฐานสาธารณสุขบางรายวิชามีความซ้ําซอน และบางรายวิชาควรมีปรับ

เนื้อหากอน-หลัง และควรสรางความหลากหลายในการประกอบอาชีพเนื่องจากนักศึกษามีชองทางการ

ประกอบอาชีพหลายทาง เชน การเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนวิชา
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เลือกเสรี ควรเพิ่มเนื้อหาดานสุขภาพในกลุมวิชาชีพเพื่อใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงดานสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม 

  

 4.1.2 การประเมินปจจัยนําเขา 

  1. การประเมินคุณสมบัติของผูเรียน/การคัดเลือกผูเรียน ความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยางเห็นดวยตอคุณสมบัติผูเรยีนที่กําหนดไวในระดับปานกลาง ถึง ระดบัมาก มีประเด็นการเพิม่

คุณภาพของคุณสมบัติของผูเรียนและวิธีการคัดเลอืกดังนี ้

   1) ควรรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับคะแนนดานวิทยาศาสตร

เปนพิเศษ เพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการเรียนในหลักสูตรฯ  หรือควรมีกระบวนการ ทดสอบความรูไดแก 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  

   2) ในการคัดเลือกผูเรียนควรมีการชี้แจงและใหขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ในหลักสูตรฯ ใหผูเรียนรับทราบตั้งแตตน เพื่อประกอบการการตัดสินใจในการเลือกเขาเรียน นอกจากนี้

ในสวนของการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาซึ่งใชกระบวนการสัมภาษณน้ันผูทรงคุณวุฒิมีความเห็น

วาควรมีกลไกเพิ่มเติมเพื่อใหการรับนักศึกษาในแตละรอบหรือแตละปซึ่งมีกรรมการสอบสัมภาษณคน

ละชุดกันนั้นอยูมีมาตรฐานเดียวกัน  

  2. การประเมินคุณสมบัติอาจารยผูสอน ผลการประเมินพบวานักศึกษาและศิษยเกา

เห็นดวยตอคุณสมบัติอาจารยผูสอนในระดับมากที่สุดในทุกขอ และมีดานความสามารถในการใชสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนที่ผลการประเมินในระดับต่ํากวาดานอื่น แตเห็นดวยในระดับมาก ที่

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.33 

  3. การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

พบวามหาวิทยาลัยไดมีการจัดใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานตางๆในระดับดีมาก ยกเวนเรื่องการ

ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนเพียงพอและมีสรรถนะที่เหมาะสม เครือขายอินเตอรเน็ตไรสายมี

ความครอบคลุมพื้นที่ เพียงพอตอความตองการ สะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงสัญญาณและการเขาถึง 

คะแนนการประเมินเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ

เปรียบเทียบระหวางศิษยปจจุบันและศิษยเกา พบวานักศึกษาปจจุบันมีคะแนนประเมินต่ํากวาศิษยเกา

ในทุกดานที่ทําการประเมิน  คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาอยูในระดับระดับปานกลาง ที่

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.40 ในขณะที่ศิษยเกาใหคะแนนประเมินทุกขอในระดับมากที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 

4.23  
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 4.1.3 การประเมินกระบวนการ 

  1. การบริหารจัดการหลักสูตร หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม ใชการบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 พบวามีคาระดับคะแนนเฉลี่ย 3.27 

  2. การจัดการเรียนการสอน จากผลการวิจัยประเมินหลักสูตร พบวานักศึกษา และ

ศิษยเกาเห็นวาการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวม ทางหลกัสูตรมีความเหมาะสมในดานตางๆ ระดับ

มาก ในภาพรวมของทุกรายการ ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย 3.6 และ 4.25 ตามลําดับ 

  3. การวัดและประเมินผล นักศึกษาและศิษยเกา มีความเห็นถึงภาพรวมของคณาจารย

ในกระบวนการประเมินผล มีการปฏิบัติในระดับมากในทุกรายการประเมิน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.06 

และ 4.26 ตามลําดับ ผลการเรียนรูหรือการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมากทุกรายการประเมิน แตพบประเด็นที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

  ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด ไดแก การมีวินัย ตรงตอ

เวลาที่ระดับคะแนน 3.89 

  ดานความรู ความรูที่ทันตอเหตุการณและขาวสารที่เกี่ยวของตามศาสตร นักศึกษาเห็น

วาไดรับนอยที่สุดที่ระดับคะแนน 3.59  

  ทักษะดานปญญา ดานการคนหาขอมูล ทําความเขาใจ คิดวิเคราะหและสังเคราะหได

อยางเปนระบบนักศึกษาเห็นวาไดรับนอยที่สุดที่ระดับคะแนน 3.66 

  ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยความสามารถในการสื่อสารได

เขาใจ ชัดเจน ตรงเปาหมาย และเลือกใชภาษาถูกตอง ที่นักศึกษาเห็นวาอยูในระดับนอยกวารายการ

ประเมินดานอื่น ที่ระดับคะแนน 3.99 

  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

ภาพรวมความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ นักศึกษานํามาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล วิจัย 

และแกไขปญหาการทํางานในสาขาวิชาไดนอยที่สุดที่ระดับคะแนน 3.6  

  ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ  นักศึกษาทุกชั้นปมีความคิดเห็นถึงการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรที่ไดมุงเนน ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพในระดับมากทุกดาน โดยทักษะทางวิชาชีพดานการ

ประเมิน วิเคราะห และตรวจสอบงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม การสรางเสริมสุขภาพและการบริการ

สุขภาพแกชุมชน นักศึกษาเห็นวา เปนทักษะที่ไดรับนอยที่สุด ที่ระดับคะแนน 3.7 และ 3.85 ตามลําดับ 

สอดคลองกับ ความเห็นของคณาจารยผูรับผิดชอบกลุมวิชาพื้นฐานทางสาธารณสุข และคณาจารยใน

หลักสูตร ที่ใหความเห็นวา ความรูจากเนื้อหาที่เรียนทางดานสาธารณสุขนักศึกษาสามารถนําไปใชงาน

ไดจริงประมาณ 10-20% ของจํานวนนักศึกษาที่เรียนทั้งหมด รวมทั้งยังประยุกตใชไดนอย อาจ

เนื่องมาจากนักศึกษาไมเห็นความเชื่อมโยงของแตละรายวิชา 
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  4. การประเมินดานกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และระบบอาจารยที่

ปรึกษา ผลการประเมินดานกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักศึกษา พบวาดาน

กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาทุกชั้นปมีความพึงพอใจมากทุกดาน แตดานที่

ควรปรับปรุง ไดแกปจจัยสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษา พบวามีคา

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.60 ดานอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจมากใน

กระบวนการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการทุกดานที่ประเมิน มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

3.78 โดยมีดานที่ควรปรับปรุงคือ การจัดตารางเรียนใหกับนักศึกษามีชวงเวลาที่เหมาะสมในการทํา

กิจกรรมนักศึกษา ที่ไดรับการประเมินนอยที่สุด ในระดับความเห็นปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.49 

 

 4.1.4 การประเมินผลผลิต  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะของบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดลอม 

พบวา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรายขอมีคาต้ังแต 3.37-4.68 คะแนนผูใชบัณฑิตบางสวนมี

ขอเสนอแนะตอคุณลักษณะของบัณฑิตในดานตาง ๆ ดังนี ้

- ควรเพิ่มเติมดานความรูความสามารถไดแก ภาษาอังกฤษ,การพัฒนาศักยภาพ

ตัวเองอยางสม่ําเสมอและกระตือรือรนในการเรียนรู  

- ควรเพิ่มเติมดานทักษะทางปญญาไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความมั่นใจและ

กลาแสดงออก การประยุกตใชทฤษฎีสูการปฏิบัติงานจริง  

- ควรเพิ่มเติมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบไดแก 

การพัฒนาบุคลิกภาพของผูนํา ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (เลนดนตรี กีฬา) เพื่อสรางบุคลิกภาพใหโดด

เดน และเพิ่มเติมการสอนวิชาปรัชญาใหนักศึกษาสามารถนําหลักคิดไปใชงานไดจริง 

-  ควรเพิ่มเติมดานทักษะการวิเคราะห การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดแก การจัดการและการลําดับความสําคัญของปญหาตามหลัก PDCA 

และความสามารถในการสื่อสาร 

- ควรเพิ่มเติมดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก การเรียนวิชาปรัชญาเพื่อใหมีปฎิ

สัมพันธที่ดีและสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่น รวมทั้งเขาใจชีวิตและการมีชีวิตที่ดีงาม 

 

ผูใชบัณฑิตสวนใหญ (84.21%) เห็นวาบัณฑิตหลกัสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมสามารถทํางานได

ทันทีเมือ่พิจารณาความสามารถในการทํางานของบัณฑิตหลกัสูตรอนามัยสิง่แวดลอม มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณเทียบกบัมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในกํากับของรัฐ พบวามีความสามารถเทากัน (52.63%) และใน

ระดับดีกวา (47.37%) ในขณะที่ผูใชบัณฑิตรอยละ 47.37, 36.84 และ 15.79 ใหความเห็นวา

ความสามารถของบัณฑิตเทียบกบัมหาวิทยาลัยเอกชนอยูระดับดีกวา 
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4.2 อภิปรายผล 

 4.2.1 สภาวะแวดลอม (Context) กลุมตัวอยางเห็นวาจุดแข็งของสภาวะแวดลอม คือ 

ความรูความสามารถของคณาจารย บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายทั้งในสายงานวิทย

ศาสตรสุขภาพ และสายงานการควบคุมและจัดการมลพิษ สวนจุดออนคือยังไมมีชื่อเสียงเปนรูจักทั้งใน

ชุมชน สถาบันการศึกษา/โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัด  

วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากทั้งวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงค

เฉพาะ กลุมตัวอยางเห็นวาวัตถุประสงคทั่วไปมีความเหมาะสมมากในแงของการผลิตใหมีความรูใน

องคประกอบทั้งทางสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และวัตถุประสงคเฉพาะซึ่งเจาะจงในศาสตรที่ตองการ

ใหผูเรียนเรียนรู สะทอนธรรมชาติขอบขายงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม และคุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานวิชาชีพที่ เกี่ยวของ โดยกําหนดใหสอดคลองกับ พรบ.สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ณ เวลาที่มีการสรางหลักสูตรนี้ขึ้นมา อยางไรก็ตาม ผูทรงคุณวุฒิและกลุมตัวอยางผูสอน

เสนอวา ควรปรับวัตถุประสงคบางขอโดยระบุความความเชื่อมโยงกับ พรบ. ที่เกี่ยวของใหชัดเจน  

 โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก อยางไรก็ตาม 

มีขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยางในหลายประเด็นที่ควรนํามาปรับปรุง คือ ความเหมาะสมของลําดับการ

เรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา การนํารายวิชากลุมวิชาชีพบรรจุในช้ันปตน ๆ การเพิ่มเนื้อหาการ

สอนปฏิบัติในสถาณการณจริง จํานวนรายวิชากลุมพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่มากเกินไป

และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่มีความเขมขนเกินไป ความซ้ําซอนของรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน การ

สรางบรรยากาศการสอนฟงพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เปนตน อยางไรก็ตาม การวางแผนการเปด

รายวิชาของนอกสํานักวิชา การกําหนดลําดับการเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามแผนการ

ศึกษา ทําใหเกิดผลกระทบกับนักศึกษาในการวางแผนการเรียนและจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ตามแผน  สวนประเด็นเนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความซ้ําซอน อาจเนื่องมาจากเนื้อหารายวิชามีความ

เชื่อมโยงระหวางวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแลว ประกอบกับเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและเชื่อมโยงไป

กับอีกวิชาหนึ่งการสอนจึงอาจตองกลาวนําในวิชาที่เคยเรียนมาแลวในบางสวน ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุที่

ทําใหนักศึกษาเกิดความเขาใจวาเนื้อหาวิชาในหลักสูตรมีความซ้ําซอนกัน และอีกประการหนึ่ง

เนื่องมาจากประสบการณของอาจารยผูสอนที่มีความรูในหลากหลายวิชาในหลักสูตร ไดเพิ่มเติม

เนื้อหาวิชาอื่นสอดแทรกเขาไปดวยกันจึงทําใหมีเนื้อหาวิชาซ้ําซอนกันในบางวิชา พบวาในประเด็นราย

ขอสวนใหญ นักศึกษาชั้นปที่ 4 โดยเฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับที่ดีกวา

นักศึกษาชั้นปตน ๆ เนื่องจากผานการฝกทํางานจริงในสถานประกอบการ จึงมีทัศนคติและมีความ

เขาใจบริบทของหลักสูตรในทุกดาน และในสวนของการเชื่อมโยงความรูดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม

ของนักศึกษา พบวานักศึกษาที่ผานการฝกสหกิจใหคะแนนประเมินประโยชนของรายวิชากลุมพื้นฐาน

วิชาชีพสาธารณสุขและกลุมวิชาชีพอนามัยสิ่งแวลอมตอการฝปฏิบัติกสหกิจไมแตกตางกัน แสดงใหเห็น
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วาเมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานจริงจะมีการนําความรูทั้งดานมาใชแตกตางกันตามบริบทของลักษณะงานและ

สถานประกอบการที่ฝก 

 จะเห็นไดวา ขอเสนอแนะใหมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนเปนการสะทอนใหเห็นวา กอน

การใชหลักสูตร ผูรางหลักสูตรยอมวางแผนการกําหนดขอบขายเนื้อหาและการจัดความตอเนื่องของ

หลักสูตรตามความเหมาะสมแลว แตภายหลังการใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ปรากฏวาเกิดปญหาการแบงเนื้อหารายวิชา ทําใหจํานวน

รายวิชาที่นักศึกษาที่ตองเรียนมากเกินไป (overload) และเกิดปญหาการจัดลําดับเนื้อหากอนหลังไม

เหมาะสม อันอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่อาจทําใหการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนไมสัมฤทธิ์ตามคุณ

และวัตถุประสงคที่ตั้งไวในบางขอได เชน ความเปนผูนําดานอนามัยสิ่งแวดลอม จึงเห็นควรเปนหนาที่

ผูสอนที่ทําหนาที่รางหลักสูตรโดยตรงควรมีการปรึกษารวมกันในการกําหนดโครงสรางหลักสูตรและ

เนื้อหาวิชาเพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนและนําไปสูคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตที่หลักสูตรออกแบบไว ซึ่ง

เปนความรับผิดชอบหนึ่งที่ผูสอนพึงมี  

 

 4.2.2 ปจจัยนําเขา (Input) กลุมตัวอยางเห็นวาคุณสมบัติผูเรียนที่หลักสูตรกําหนด และ

กระบวนการสอบคัดเลือกมีความเหมาะสมมาก นักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็นตอคุณภาพของ

หลักสูตรดานคุณภาพอาจารยผูสอนในหลักสูตร/อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการในภาพรวมอยูในระดับ

มาก ซึ่งทั้งนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา ผูบริหาร ใหความเห็นตรงกันวาความรู ประสบการณดานการสอน 

คุณธรรมจริยธรรม และความรูความสามารถในการใหคําแนะนําแกนักศึกษาของอาจารยในหลักสูตรมี

ความเหมาะสม อยางไรก็ตาม หลักสูตรประสบปญหาเรื่องจํานวนนักศึกษาแรกเขา เหตุผลอาจะเปน

เพราะนักเรียนไมทราบวาเรียนหลักสูตรนี้ทํางานดานใด ทําใหไมมีสิทธิ์เลือกผูเรียนมากนัก อยางไรก็

ตาม ตองยอมรับวาการเรียนในเนื้อหาแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางสําหรับเนื้อหาหลักสูตรอนามัย

สิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่ยาก ทั้งขอจํากัดดานวิชาการของนักศึกษาและการเขาถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ออนไลน อีกทั้ง มหาวิทยาลัยภูมิภาคไมใชตัวเลือกอันดับตน ๆ สําหรับนักเรียนที่เรียนเกง  

 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สามารถ

สรุปไดวาความเพียงพอเปนดานหนึ่งของสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่

พักของนักศึกษา ประเด็นที่ผลการประเมินอยูในระดับปานกลางและควรจะนํามาพิจารณาปรับปรงุ โดย

ทั้งนักศึกษาและอาจารยผูสอนเห็นตรงกันวาปญหาเรงดวน คือ การใหบริการเครือขายอินเตอรไรสาย 

(Wifi) และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการ

เรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการ

สืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งตองมีจํานวนเพียงพอ มีคุณภาพ พรอมใชงาน ทันสมัย 

สวนนักศึกษาอาจจะมองเห็นวายังไมไดรับประโยชนจากคาธรรมเนียมที่เสียไปอยางเต็มที่  
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 4.2.3 กระบวนการ (Process) การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรไดรับความพึงพอใจ

จากกลุมตัวอยางในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู

ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ การสอบรายวิชาของกลุมวิชาชีพเกือบทั้งหมดจะเนนใหผูเรียนไดนําความรูไปใช

ในสถานการณจริงได ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากการใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู (Community-based 

learning) การใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Project-

based learning) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และมีประสบการณจริงในการ

ทํางาน อยางไรก็ตาม นักศึกษาป 1 ซึ่งเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหความคิดเห็นวาลักษณะของขอสอบเหมาะสมกับจุดมุงหมายของ

รายวิชาในระดับปานกลาง (แตคายังอยูระดับมาก) จึงเห็นควรใหผูสอนตระหนักในเรื่องกลยุทธการ

ประเมินที่เปนธรรมและหลากหลาย และการรายงานผลการประเมินแกนักศึกษาอยางเปนระบบ 

นอกจากนี้ระบบการประเมินควรมีความชัดแจงโดยระบุเปาหมายที่ชัดเจนสําหรับการเรียนรู ครอบคลุม

เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยูในรายวิชา อยางไรก็ตาม นักศึกษาศึกษาช้ันปตน ๆ (ป 1-2) ตองการคําแนะนําใน

การลงทะเบียน/การวางแผนการศึกษา และการติดตามผลการเรียน รับฟงและแกไขปญหาตาง ๆ จาก

อาจารยที่ปรึกษาเปนอยางมาก เนื่องจากผลการประเมินตอระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการในหวัขอ

เหลานี้ที่ดําเนินการอยูในปจจุบันยังอยูในระดับปานกลาง ซึ่งหลักสูตรตองมีการแกไข ปรับปรุง พัฒนา

ตอไป 

 ดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยประเด็นสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับเห็น

ดวยมากเชนกัน ประเด็นที่ผลการประเมินอยูในระดับปานกลางและควรจะนํามาพิจารณาปรับปรุง 

ไดแก การจัดตารางเวลาเรียนและตารางสอบสําหรับทํากิจกรรม ความสอดคลองของโครงการกิจกรรม

เสริมหลักสูตรกับเนื้อหาวิชาเรียน การไดรับการพัฒนาตนความรู/ประสบการณและทักษะจากการจัด

โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร และความเหมาะสมของชวงเวลาและชองทางในการติดตออาจารยที่

ปรึกษา จากการวิเคราะหประเด็นดังกลาวแลวเห็นวา ประเด็นการจัดตารางเวลาการสอบไมสามารถ

เอื้อประโยชนใหนักศึกษาในช้ันป 1 และ 2 ในการทํากิจกรรมไดเทาที่ควร สาเหตุจากชวงเวลาการสอบ

ที่ศูนยบริการการศึกษาและผูสอนนอกสํานักวิชาเปนผูกําหนด และเปนไปไดยากที่จะสามารถจดัวนัสอบ

โดยเอื้อประโยชนใหนักศึกษามีวัน เวลา ในการทบทวนตําราหรือสามารถหยุดระหวางการสอบในแตละ

วิชาไดในหลาย ๆ วัน สําหรับประเด็นเกี่ยวกับการไดรับความรู ประสบการณ และทักษะในการพัฒนา

ตนตามศตวรรษที่ 21 จากการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับ

เนื้อหาวิชาเรียนที่มีความหลากหลาย พบวาไดรับความสนใจจากนักศึกษาเปนอยางดี และในป

การศึกษา 2558 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษามีสวนรวมในการกิจกรรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อ

เสริมสรางประสบการณตนเองและพัฒนาสังคม โดยมีปจจัยสนับสนุนและเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวน

รวมในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม 
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 4.2.4 ผลผลิต (Product) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (Academic achievement) 

และผลสัมฤทธิ์ที่ไมใชวิชาการ (Non-academic achievement) อยูในระดับมาก จากการวิเคราะห

ขอมูลคุณลักษณะบัณฑิตตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต พบวาบัณฑิตไดรับคะแนนความพึงพอใจตอ

คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาทั้งหกดานในระดับมาก ซึ่งเปนการสะทอน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษาปฏิบัติจริงผานรายวิชาตาง ๆ ในหองเรียนและการ

ปฏิบัติจริงในชุมชน ทักษะการทํางานกลุมก็ไดรับการมอบหมายในการทํางานขณะเรียนตลอดเวลา เห็น

ไดจากผลการสอบถามนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่ใหคะแนนประเมินในประเด็นเหลานี้สูงสุด นั่น

แสดงวากระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสะทอนออกมาเปนพฤติกรรมการทํางานในชีวิต

จริงของนักศึกษาได อยางไรก็ตาม การที่นักศึกษาทั้งหมดไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

กําหนดในหลักสูตรได สะทอนใหเห็นปญหาทั้งกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน คุณสมบัติ

ผูเรียนที่ยังตองมีการพัฒนากระบวนการคัดเลือก กระบวนการจัดการเรียนการสอน และที่สําคัญคือ

โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งเปนประเด็นที่ควรมีการปรับในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป  

 นอกจากนี้ ผลการปฏิบัติงานและผลการวัดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตยืนยันวาผลกระทบ

ของหลักสูตรอยูในระดับดีเชนกัน เห็นไดจากผูใชบัณฑิตรอยละ 52.6 ประเมินวาความสามารถในการ

ทํางานของบัณฑิต หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม เทียบเทากับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในกํากับของรัฐ และ

รอยละ 47.4 เห็นวามีความสามารถในระดับที่ดีกวา 

 

4.3 ขอเสนอแนะ 

4.3.1 ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

ตารางที่ 33 สรุปผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ขอมูลที่ใชในการประเมิน สรุปผลการประเมิน แนวทางการพัฒนาจากผลการประเมิน 

1. บริบท 

- วัตถุประสงคของหลักสูตร 

- โครงสรางของหลักสูตร 

- เนื้อหาของหลักสูตร 

- ในภาพรวมผลการสํ ารวจความ

คิดเห็นของกลุ มตัวอยา งตอบริบท

หลักสูตร ดานวัตถุประสงค โครงสราง 

และเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความ

เหมาะสมในระดับมาก โดยมีอาจารย

ผูสอนภายในและภายนอกหลักสูตรเปน

องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ 

ควรเพิ่มเน้ือหาดานสุขภาพในกลุมวิชาชีพ

เพื่อใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงดาน

สุขภาพและสิ่งแวดลอม และเนื้อหาสาระ

ที่ควรเพิ่ม ไดแก กฎหมายสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม จิตวทิยาการทํางาน 
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ตารางที่ 33 สรุปผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ขอมูลที่ใชในการประเมิน สรุปผลการประเมิน แนวทางการพัฒนาจากผลการประเมิน 

 หลักสูตรและสอดคล อง กับความ

ตองการของตลาดการจางงาน และการ

กาวไปสูวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดลอม  

- จุดเดนของบริบทหลักสตูรคือ เปน

หลักสูตรทีต่อบสนองไดตามหลักเกณฑ

ขอปฏิบตัิของสภาวชิาชีพวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยแีละสภาวชิาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน ทําใหผูเรยีนมี

ทางเลือกในการทํางานทัง้ดาน

สิ่งแวดลอมและดานสาธารณสุข 

 

2. ปจจยันําเขา 

- คุณสมบตัิผูเรียน 

- คุณภาพอาจารย 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ในภาพรวมของปจจัยนําเขา กลุม

ตัวอยางมีความคดิเห็นใน ระดบัปาน

กลาง ถึง ระดับมาก โดยจดุเดนของ

หลักสูตรคือเรื่องคุณภาพอาจารย  

ควรเพิ่มกระบวนการทดสอบความรูไดแก 

วิทยาศาสตร คณติศาสตร และ

ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มคุณภาพผูเรยีน 

และการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและ

มีสรรถนะ เครือขายอินเตอรเนต็ไรสายมี

ความครอบคลุมพื้นที่ เพียงพอตอความ

ตองการ เนื่องจากเปนสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูแบบ Active Learning สอดคลอง

กับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษา

สามารถเขาถงึแหลงเรียนรูนอกหองเรยีน

ได 

3. กระบวนการ 

- การบริหารจัดการหลักสูตร 

- การจัดการเรียนการสอน  

- การวัดและประเมินผล 

- การสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา ระบบอาจารยที่

ปรึกษา 

ในภาพรวมของกระบวนการของ

หลักสูตร กลุมตัวอยางในความคดิเห็น

ในระดับมากทุกรายการประเมินใน

กระบวนการ โดยจดุเดนของหลักสตูร 

พบวามีกระบวนการที่ชัดเจน เปน

ระบบ  โดยเฉพาะกระบวนการสหกิจ

ศึกษาของหลักสูตร 

- ระบบการทวนสอบการวัดและ

ประเมินผลขอสอบใหเหมาะสมกับ

จุดมุงหมายและผลสัมฤทธิ์ของรายวชิา 

- เพิ่มปจจัยสนับสนุนและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

- เนนกระบวนการสอนท่ีสามารถ

เชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับปฏิบตั ิ
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ตารางที่ 33 สรุปผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) (ตอ) 

ขอมูลที่ใชในการประเมิน สรุปผลการประเมิน แนวทางการพัฒนาจากผลการประเมิน 

4. ผลผลิต 

- การประเมินดานภาพลักษณ

และการมีชื่อเสียง 

- ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

- ดานความรูและปญญา 

- ดานการพัฒนาตนเองและ

สังคม 

- ดานการสื่อสารและการใชสื่อ

สารสนเทศ 

- ดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

อนามัยสิ่งแวดลอม 

จากมุมมองของผูใชบัณฑิตซึ่งพบวา

บัณฑิตของหลักสูตรมีภาพลักษณที่ดี 

เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต โดยพบวา

ผูใชบัณฑิตประมาณครึ่งหนึ่งของผูที่

ตอบแบบสอบถาม (รอยละ 47) เห็นวา

บัณฑิตหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ มี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ร ะ ดั บ ดี ก ว า 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในกํากับของรัฐมี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ไ ด ทั น ที

นอกจากนั้นภาพลักษณดานคุณธรรม

และจริยธรรมของบัณฑิต  เปนอีก

ประเด็นหนึ่งที่ผู ใชบัณฑิตมีความพึง

พอใจในระดับสูงมากเชนกัน (คะแนน

เฉลี่ย 4.5 จาก 5 คะแนน)  

- จุดเดนของผลผลิตหลักสูตร คื อ 

โอกาสไดงานทําสูง เปนที่ตองการของ

ตลาดงาน สูงานและพรอมทํางาน 

- ทักษะที่ควรไดรับการปรับปรุง ไดแก

ภาษาอังกฤษ ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ความมั่นใจและกลาแสดงออกการพัฒนา

บุคลิกภาพของผูนํา ความสามารถในการ

สื่อสารการประยุกต ใชทฤษฎีสู การ

ปฏิบัติงานจริง 

- สําหรับความตองการของผูใชบัณฑิต 

ผูใชบัณฑิตเสนอแนะใหเนนการเรียนการ

สอนเปนพิ เศษในด านกฎหมายและ

ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับงานสิ่งแวดลอม 

เพิ่มเติมดานกฎหมายสาธารณสุขและ

กฎหมายเกี่ยวกับอาคาร ระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) การ

ประเมินผลการทบสิ่งแวดลอม การ

จัดการเหตุรําคาญ การวิจัยและสถิติ 

รวมทั้งการบูรณาการรายวิชาตาง ๆ และ

การเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อ

นําไปสูความสามารถในการปฏิบัติงานจริง 

 

4.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 1. ควรเพิ่มกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามในสวนของผูสอนกลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร  เพื่อใหมีขอมูลปอนกลับ รวมถึงเจาหนาที่ฝ ายสนับสนุนฝายตาง ๆ ไดแก 

นักวิทยาศาสตร ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของกับกิจกรรมนักศึกษา และเจาหนาที่จากฝาย/ศูนยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู อาทิ ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

 2. หลังจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและมีการวิเคราะหผลแลว ควรมีการสัมภาษณ

กลุมตัวอยางบางกลุมถึงประเด็นที่ไดรับ การใหคะแนน เพื่อเติมเต็มเหตุผลของผลการศึกษาในบางจุด

โดยมิตองมีการคาดคะเน อยางไรก็ตาม ขึ้นอยูกับความเปนไปไดของการเก็บขอมูลดวย เชน การ

สัมภาษณผูใชบัณฑิตอาจจะใหการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยใหบัณฑิตเปนผูนัดหมาย  
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ตารางท่ี ผ-1 อาจารยประจําหลักสูตร  
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ตามที่ระบุใน มคอ.2 การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2  

 ผานคณะกรรมการสํานักวิชาเมื่อ 

22 พ.ค. 56 (ครั้งที่ 9/2556) 

ผานคณะกรรมการสํานักวิชาเมื่อ 

7 พ.ย. 57 (ครั้งที่ 22/2557) 

 

 ผานสภาวิชาการเมื่อ 31 ก.ค. 56 

(ครั้งที่ 7/2556) 

ผานสภาวิชาการเมื่อ 24 ม.ิย. 

58 (ครั้งที่ 6/2558) 

 

 ผานสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 21 ก.ย. 

56 (ครั้งที่ 4/2556) 

ผานสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 12 

ก.ย. 58 (ครั้งที่ 5/2558) 

 

1) ผศ.ดร.วาริท  เจาะจิตต 1) ผศ.ดร.วาริท  เจาะจิตต 1) ผศ.ดร.วาริท  เจาะจิตต  

2) อ.ดร.ศิริอุมา  เจาะจิตต 2) อ.ดร.ศิริอุมา  เจาะจิตต 2) อ.ดร.ศิริอุมา  เจาะจิตต  

3) อ.ดร.สุภาวดี ศิลปนร

ประสาธน 

3) อ.ดร.ปนัดดา  พิบูลย 3) อ.ดร.ปนัดดา  พิบูลย อ.ดร.สุภาวดี ลาออก 

4) อ.พัฒนธิดา  ทองขาว 4) อ.พัฒนธิดา  ทองขาว 4) อ.ดร.อุดมรัตน วัฒนสิทธิ์ อ.พัฒนธิดา ลาศึกษาตอ 

5) อ.วรางคณา  ศรีหมอก 5) อ.วรางคณา  ศรีหมอก 5) อ.วีระพงศ  เลิศรัตนเทวี อ.วรางคณา ลาศึกษาตอ 

รวม 5 คน   
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ตารางท่ี ผ-2 คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร 
ชื่อ – สกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)  

ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

นายวาริท  เจาะจิตต ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Environmental Science), 2549 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), 2541 

วท.บ. (เคมีการเกษตร), 2538 

Wageningen University 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นางศิริอุมา  เจาะจิตต อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), 2555 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), 2542 

สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), 

2544 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), 2538 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นางสาวปนัดดา  พิบูลย อาจารย Ph.D. (Environmental Technology), 

2557 

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), 2545 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร), 2541  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวอุดมรัตน  วัฒน

สิทธิ์ 

อาจารย Ph.D. (Environmental Engineering 

and Management), 2556 

M.Sc. (Environmental Engineering 

and Management), 2548 

วท.บ. (เคมี), 2545 

Asian Institute of 

Technology, Thailand  

Asian Institute of 

Technology, Thailand 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นายวีระพงศ  เลิศรัตนเทวี อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), 2548 

วท.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), 2545 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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จัดทําปฏิทินสหกิจศึกษาแตละภาคการศึกษาและแจงตออาจารยในหลักสูตร  

  

นักศึกษาแจงยืนยันสิทธิ์ปฏิบัติงานสหกิจ   

  

นักศึกษารับ transcript และจดหมายขออนุญาตจากผูปกครอง และสงใบเลือกอบรม

เสริม 

 

  

การใหขอมูลสถานประกอบการ และนักศึกษาเสนอรายชื่อสถานประกอบการ   

  

นักศึกษาสงใบสมัครงานสหกิจ  

  

ดําเนินการสอบสัมภาษณคัดเลือกสถานประกอบการและจัดทําผล  

  

นักศึกษาอบรมเสริม  

  

นักศึกษาสงใบอนุญาตผูปกครอง  

  

ประกาศผลการสมัครงานสหกิจศึกษา  

  

กิจกรรมสงประดูสูสถานประกอบการ  

 

  

นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ และสงเอกสารกลับในราวสัปดาหท่ี 3 

 

 

  

ทําแผนนิเทศสหกิจและขออนุมัติคาใชจายในการนิเทศ 

 

 

  

นิเทศงาน  

  

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนปญหาอุปสรรคของนักศึกษาหลังการ

นิเทศสหกิจ 

 

  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา  

  

 

ภาพท่ี ผ-1 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกจิศึกษา 

 

 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

หลกัสูตร 

หลักสูตร 

หลักสูตร 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

หลักสูตร, ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

หลักสูตร, ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาจารยนิเทศสหกิจอาชีพ 

หลักสูตร, ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อาจารยนิเทศสหกิจ, ผูประสานงานรายวิชา, 

คณบดี, ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ผูประงานรายวิชาสหกิจศึกษา 




