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การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจ าลอง CIPP model ซึ่ง
ครอบคลุมปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นรวม
จ านวน 328 คน ประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่แบบสอบถาม จ านวน 4 ชุด จ าแนกตามกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณได้ท าการวิเคราะห์ด้วย
สถิติเชิงพรรณา และข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยประมวลและสรุปผลเนื้อหา 

ผลการประเมินด้านบริบท ปรัชญาและวัตถุประสงค์มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรฯ ควรมุ่งเน้นสร้างอัตลักษณ์ในการปฏิบัติงานได้จริงของผู้ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาปัจจุบัน และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯมีความพึงพอใจด้านโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรฯอยู่
ในระดับมาก โดยสามารถน าความรู้จากรายวิชาไปใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่ม
เห็นว่าควรเพิ่มการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิชาชีพ นักศึกษาปัจจุบันยังเห็นว่ารายวิชาพื้นฐาน กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มีจ านวนมากเกินไป และนักศึกษาควรได้เรียนรายวิชาชีพของหลักสูตรฯตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 

ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกแต่จ านวนนักศึกษาแรกเข้าสูงกว่าแผนรับ
ที่ก าหนดตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2558 อาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ พนักงานสายสนับสนุนที่รับผิดชอบงานหลักสูตรฯ ไม่เพียงพอ นักศึกษาปัจจุบันมีความพึงพอใจต่ออาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับการอ่านหนังสือและการท ากิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาไม่
เพียงพอ รวมทั้งระบบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเตอร์เนต 

ด้านกระบวนการ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานภายในหลักสูตรฯ ในส่วนของการจัดการเรียนการ
สอนพบว่า นักศึกษาปัจจุบันมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาต้องการให้มีการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง มี
การศึกษาดูงานภายนอก บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าควรเพิ่มการสหกิจศึกษา และการฝึกงานภาคฤดูร้อน ในส่วน
พฤติกรรมผู้เรียน พบว่า มีความกระตือรือต้น อดทน สู้งาน แต่ยังต้องปรับปรุงในเรื่องวินัยและความตรงต่อเวลา 
นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยู่ระดับมากที่สุด  

ปัจจัยด้านผลผลิตพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์มีความพึงพอใจสอดคล้องกันในด้านการพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ด้านการพัฒนาคุณธรรรม จริยธรรม ด้านการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะปฏิบัติวิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด  

จากผลการประเมินข้างต้น หลักสูตรฯ ได้ท าการอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
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ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมนิจุดแข็ง จุดอ่อนของหลักสูตร      60 
ตารางที่ 4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 63 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข
ศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคใต้
ตอนบน หลักสูตรฯ ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยออกสู่ตลาดแรงงาน  โดยได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี เป็นปีแรกในปีการศึกษา 
2541 เม่ือจัดการเรียนการสอนไป 4 ปี ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกเพื่อให้หลักสูตรฯ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
และได้ใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2545 จากนั้นจึงท าการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 
2549 และปรับปรุงหลักสูตรคร้ังที่ 3 ในปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 จากบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับการที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาใช้ในการก ากับคุณภาพของหลักสูตร โดย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 8 ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมิน
และปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ขณะนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนมาเป็นเวลา 4 ปี จึงเห็นควรประเมินหลักสูตรเพื่อ
ประเมินสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษา และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน  
 อย่างไรก็ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาในช่วงเวลาที่ท าการประเมิน ดังนั้นการ
ประเมินจากบัณฑิตจะน าข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ซึ่งเป็นกลุ่มใกล้
ส าเร็จการศึกษาแล้ว และบัณฑิตจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 มาร่วมเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงทั้งสองหลักสูตรมีความใกล้เคียงกันในเนื้อหารายวิชา ในลักษณะเดียวกันการประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต จะใช้ข้อมูลจากพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และผู้ใช้บัณฑิต
ของบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 เพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ ได้
อย่างครบถ้วน 
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1.2 กรอบแนวคิดกำรประเมินหลักสูตร  
การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

โดยใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจ าลอง CIPP model (Context-Input-Process-Product model) ของ Stuffle 
Beam ซึ่งด าเนินการโดยการใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงจากผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับหลักสูตรฯ 
ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต   และน าผลจากการส ารวจ รวมทั้งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มา
วิเคราะห์และสรุปผล ร่วมกับผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้ในการปรั บปรุง
หลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2560 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 1.1 

 
       Context       Input     Process     Product 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบการประเมินแบบจ าลอง CIPP Model 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรประเมินหลักสูตร 
 เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
 
1.4 ขอบเขตกำรประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา          
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยข้อมูลการประเมินได้ถูกรวบรวมขึ้นตั้งแต่การ
เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 ต่อเนื่องมาถึงปีการศึกษาปัจจุบัน และข้อมูลบางส่วนได้ถูก
รวบรวมจากการสัมภาษณ์และสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงของการด าเนินโครงการประเมินหลักสูตรครั้งนี้  ผู้ให้
ข้อมูลการประเมินได้ครอบคลุมกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ภายในหลักสูตรฯ และหลักสูตร
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 

 
1.5 ประโยชนท์ีไ่ด้รับจำกกำรประเมินหลักสูตร 

ผลการศึกษาที่ได้รับจากการประเมินหลักสูตร น ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

กำรประเมินด้ำน
บริบท 

กำรประเมินด้ำน
ปัจจัยน ำเข้ำ 

กำรประเมินด้ำน
กระบวนกำร 

กำรประเมินด้ำน
ผลผลิต 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

สภาพแวดล้อมภายใน 
และภายนอกที ่
เกี่ยวขอ้ง 

การด าเนินงานของ 
หลักสูตร 

โครงสร้างและเนื้อหา 
รายวิชาของหลักสูตร 

คุณสมบัติของผู้เรียน 
การคัดเลือกผู้เรียน 

คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์ที่ปรกึษา 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
วัสดุ อุปกรณ์ และ 
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

บริหารจัดการหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน 

สหกิจศึกษา 

กิจกรรมนักศึกษา และ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ภาพลักษณ์และชื่อเสียง 

จ านวนผู้จบการศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยบัณฑิต 

ผลการประเมินโดย 
ผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการประเมินโดย 
อาจารย์ในหลักสูตร 
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บทที ่2 
 วิธีกำรด ำเนินกำร 

 
 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ได้ใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจ าลอง CIPP model (Context-Input-Process-Product model) ของ Stuffle 
Beam ซึ่งด าเนินการโดยการใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงจากผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับหลักสูตรฯ 
ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต   และน าผลจากการส ารวจ รวมทั้งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มา
วิเคราะห์และสรุปผล ร่วมกับผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2560 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) แต่งตั้งคณะท างานประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 2) การส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน 
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และบุลากรที่เก่ียวข้อง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ  
 
2.1 กลุ่มเป้ำหมำย 
 2.1.1 นักศึกษาปัจจุบนั ได้แก่ นักศึกษา ชัน้ปีที่ 1 - 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 รวมจ านวนประมาณ 214 คน 
 2.1.2 บัณฑิต ได้แก่ (1) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เฉพาะที่ออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2/2558 (ว่าที่บัณฑิต) และ (2) บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  รวมจ านวน
ประมาณ 100 คน 
 2.1.3 ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ (1) พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ของนักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ (2) ผู้ บังคับบัญชาขั้นต้น ของบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  รวมจ านวน
ประมาณ 50 คน 
 2.1.4 อาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง รวมจ านวนประมาณ 15 คน 
 
2.2 ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน 
 ในการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. 2555) ได้มีการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 
  2.2.1 ด้านบรบิท โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน 

 - ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 - การประเมินโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร  
  - การประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ตามแผนของส านักวิชาฯ และกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  - การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.2 ด้านปัจจัยน าเข้า โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน 

 - การประเมินคุณสมบัติของผู้เรียน/การคัดเลือกผู้เรียน 
 - การประเมินคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
 - การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
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  2.2.3 ด้านกระบวนการ โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน 
 - การประเมินกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
 - การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 - การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 - การประเมินกระบวนการสหกิจศึกษา 
 - การประเมินด้านกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 2.2.4 ด้านผลผลิต โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน 
 - การประเมินด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง 
 - การประเมินด้านจ านวนผู้จบการศึกษา 
 - การประเมินผลโดยบัณฑิต 
 - การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต 

  - การประเมินโดยอาจารย์ในหลักสูตร 
 
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
 ในการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ในได้ท าการส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา
ปัจจุบัน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ผู้สอน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ โดยมีเนื้อหาการ
ส ารวจ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 ด้านบริบท เช่น ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร (ความ
เหมาะสมของรายวิชาที่เปนประโยชนตอการน าไปใช้ความเหมาะสมของรายวิชาตอความจ าเปนในการประกอบ
วิชาชีพ รายวิชาที่ควรเพิ่ม) และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง  
 2.3.2 ด้านปัจจัยน าเข้า เช่น คุณสมบัติของนักศึกษาและอาจารย์ แหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2.3.3 ด้านกระบวนการ เช่น การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการสหกิจศึกษา การ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2.3.4 ด้านผลผลิต เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้
 
2.4 เกณฑ์กำรจัดระดับควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจจำกผูป้ระเมิน 
 การเก็บข้อมูลความคิดเห็นด้วยเคร่ืองมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ใช้ระดับความคิดเห็นแบบ Likert 
scale 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังตารางที่ 2.1 
 

ตำรำงที่ 2.1 การให้คะแนนระดับความคิดเห็นและพึงพอใจจากผู้ประเมิน  

กำรให้คะแนน ระดับ 
5 มากที่สุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 น้อยที่สุด 
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การแปลผลคะแนน พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนรายข้อ ได้มาจากการน าคะแนนรวมของแบบสัมภาษณ์ทุกข้อ
มาหารด้วยจ านวนข้อของแบบสัมภาษณ ์โดยใช้สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (Best, 1977) ดังตารางที่ 2.2 
 
ตำรำงที่ 2.2 แสดงการแปลผลคะแนนระดับความคิดเห็น/พึงพอใจจากผู้ประเมิน   

ระดับคะแนนเฉลี่ย กำรแปลผล 
4.21 – 5.00 ระดับมากที่สุด/ควรสร้างแนวปฏิบัติที่ดี 
3.41 – 4.20 ระดับมาก/ควรมีการพัฒนาต่อเนื่อง 
2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง/ต้องพัฒนาต่อเนื่อง 
1.81 – 2.60 ระดับน้อย/ต้องปรับปรุง 
1.00 – 1.80 ระดับน้อยที่สุด/ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 
2.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในด้านตา่งๆ มีวธิีการดังตารางที่ 2.3 

 
ตำรำงที่ 2.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินหลักสูตรฯ ตามแบบจ าลอง CIPP model 

สิ่งที่ประเมิน หัวข้อกำรประเมิน 
แหล่งข้อมูล (กลุ่มตัวอย่ำง/

ประชำกร) 
เครื่องมือที่ใช้ 

1. บริบท - ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

- การประเมินโครงสร้างและเนื้อหา
รายวิชาของหลักสูตร  
- การประเมินการด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ ตามแผนของส านักวิชาฯ 
และ กรอบการประกันคุณภาพการ 
ศึกษา 
- การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

- นักศึกษาปัจจุบันจ านวน 
214 คน 

- บัณฑิต 100 คน  
- อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

จ านวน 15 คน 
 

- แบบประเมินความคิดเห็น
ส าหรับผู้บริหาร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตร นักศึกษาและ
บัณฑิต 

2. ปัจจัยน าเข้า - การประเมินคุณสมบัติของผู้เรียน/
การคัดเลือกผู้เรียน 
- การประเมินคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
- การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

- นักศึกษาปัจจุบันจ านวน 
214 คนและบัณฑิต              
100 คน  

- อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
จ านวน 15 คน 

 
 

- แบบประเมินปัจจัยน าเข้าของ
หลักสูตรฯ โดยนักศึกษา/
บัณฑิต 

 

3. กระบวนการ - การประเมินกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตร 
- การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

- นักศึกษาปัจจุบันจ านวน 
214 คนและบัณฑิต 100 
คน 

- แบบประเมินกระบวนการของ
หลักสูตรฯ โดยนักศึกษา/
บัณฑิต 
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สิ่งที่ประเมิน หัวข้อกำรประเมิน 
แหล่งข้อมูล (กลุ่มตัวอย่ำง/

ประชำกร) 
เครื่องมือที่ใช้ 

- การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
- การประเมินกระบวนการสหกิจศึกษา 
- การประเมินด้านกิจกรรมนักศึกษา 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
จ านวน 15 คน 

  

 

4. ผลผลิต - การประเมินด้านภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียง 
- การประเมินด้านจ านวนผู้จบ
การศึกษา 
- การประเมินผลโดยบัณฑิต 
- การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต 
- การประเมินโดยอาจารย์ในหลักสูตร 

- ผู้ใช้บัณฑิตจ านวน 50 คน - แบบประเมินผลผลิตของ
หลักสูตรฯ โดยบัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต และอาจารย์ใน
หลักสูตร 

 

 
2.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ผู้สอน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ส ารวจ โดยมีเนื้อหาการส ารวจ 4 ด้าน ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการดังตางรางที่ 2.4 
 
 
ตำรำงที่ 2.4 วิธีการวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรฯ ตามแบบจ าลอง CIPP model 

สิ่งที่ประเมิน หัวข้อกำรประเมิน วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. บรบิท - ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การประเมินโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของ
หลักสูตร 

- การประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ตาม
แผนของส านักวิชาฯ และกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

- ประมวลและสรุปผลเชิงคุณภาพและสถิติเชิง
ปริมาณ 

2. ปัจจัยน าเข้า - การประเมินคุณสมบัติของผู้เรียน/            
การคัดเลือกผู้เรียน 
- การประเมินคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
- การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุ
อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

- ประมวลและสรุปผลเชิงคุณภาพและสถิติเชิง
ปริมาณ 

3. กระบวนการ - การประเมินกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

- ประมวลและสรุปผลเชิงคุณภาพและสถิติเชิง
ปริมาณ 
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สิ่งที่ประเมิน หัวข้อกำรประเมิน วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
- การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
- การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- การประเมินกระบวนการสหกิจศึกษา 
- การประเมินด้านกิจกรรมนักศึกษา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4. ผลผลิต - การประเมินด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง 
- การประเมินด้านจ านวนผู้จบการศึกษา 
- การประเมินผลโดยบัณฑิต 
- การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต 
- การประเมินโดยอาจารย์ในหลักสูตร 

- ประมวลและสรุปผลเชิงคุณภาพและสถิติเชิง
ปริมาณ 
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บทที่ 3 
ผลกำรประเมินหลักสตูร 

 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ในได้ท าการส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
นักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 189 คน (88.32%) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ จ านวน 20 คน (133.33%) บัณฑิตจ านวน 
88 คน (88.00%)  และ ผู้ใช้บัณฑิตจ านวน 31 คน (62.00%)   โดยมีอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามความพึง
พอใจทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 86.54 รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
 
ตำรำงที่ 3.1 สรุปภาพรวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดเก่ียวกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

ผู้ให้ข้อมูล จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย (คน) จ ำนวนผู้ให้ข้อมูล (คน) อัตรำตอบกลับ (%) 
1. นักศึกษาปัจจุบนั 
2. อาจารย์ผูส้อนในหลักสูตรฯ 
3. บัณฑติ 
4. ผู้ใชบ้ัณฑิต 
รวม 

214 
15 

100 
50 
379 

189 
20 
88 
31 
328 

88.32 
133.33 
88.00 
62.00 
86.54 

 
 ทั้งนี้หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบัน 
อาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรฯ บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต รายละเอียดแสดงดังตาราง 3.2 – 3.5  

 
3.1.1 นักศึกษาปัจจุบัน 

นักศึกษาปัจจุบัน คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่     
1 – 3 โดย ชั้นปีที่ 2 มีจ านวนนักศึกษาตอบแบบสอบถามสูงที่สุด จ านวน 85 คน รองลงมา คือ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 
2 จ านวน 63 คนและ 41 คน ตามล าดับ เกรดเฉลี่ยปัจจุบันของนักศึกษาพบว่า เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน(GPAX) ส่วนใหญ่
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 อยู่ในช่วงเกรด 2.00 -2.50 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2 
 
ตำรำง ที่ 3.2 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาปัจจบุัน 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ชั้นปีที่ 1  

(รหัส 2558)  
(ร้อยละ) 

ชั้นปีที่ 2  
(รหัส 2557) 

(ร้อยละ) 

ชั้นปีที่ 3  
(รหัส 2556) 

(ร้อยละ) 
1. จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 67 (100) 88 (100) 59 (100) 
นักศึกษำที่ตอบแบบสอบถำม 63 (94.03) 85 (96.59) 41 (69.49) 
2. เกรดเฉลี่ยปัจจบุัน (GPAX)    
 น้อยกว่า 2.00 19 (30.16) 13 (15.29) 2 (4.88)  
 2.00 – 2.50 33 (53.38) 51 (60.00) 24 (58.54) 
 2.51 – 3.00 11 (17.46) 16 (18.82) 13 (31.71) 
 3.01 – 3.50 0 (0.00) 1 (1.18) 1 (2.44) 
 มากกว่า 3.50 ขึ้นไป 0 (0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
 ไม่มีค าตอบ 0 (0.00) 4 (4.71) 1(2.44) 
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3.1.2 บัณฑิต 

ข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 49 คน สามารถสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85.4 ท างานอยู่ในสถานประกอบการโดยมีต าแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 81.3 รองลงมาคือ นักวิชาการ ประกอบอาชีพ
อิสระ และอ่ืนๆ ตามล าดับ  บัณฑิตส่วนใหญ่ท างานอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (ร้อยละ 17) อุตสาหกรรมอาหาร/
เครื่องดื่ม (ร้อยละ 17)  ผลิตยานยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์ (ร้อยละ 8.5) ลอจิสติกส์ (ร้อยละ 6.4) พลาสติก/ยาง (ร้อยละ 
6.4) โรงพยาบาล (ร้อยละ 4.3)  เหล็ก/โลหะ/อโลหะ (ร้อยละ 4.3) เคมี/ปิโตรเคมี (ร้อยละ 4.3) และอ่ืนๆ ตามล าดับ  

บัณฑิตมีประสบการณ์ท างานอยู่ในช่วง 3 เดือน - 10 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.97±2.33 ปี และมีรายได้
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 9,000 - 50,000 บาท/เดือน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20,984±6,858 บาท/เดือน    

 
3.1.3 ผู้ใช้บัณฑิต 

จากการส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)  จ านวน 31 คน สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.1 ท างานอยู่ในสถาน
ประกอบการโดยมีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
วิชาชีพ ซึ่งท างานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์ (ร้อยละ 25.8) อาหาร/เครื่องดื่ม (ร้อยละ 
19.4)พลาสติก/ยาง (ร้อยละ 12.9) สิ่งทอ/สิ่งถัก (ร้อยละ 9.7) ลอจิสติกส์ (ร้อยละ 6.5) และอ่ืน (ร้อยละ 12.9)  ส่วน
ผู้ใช้บัณฑิตอีกร้อยละ 12.9 ท างานอยู่ในโรงพยาบาล โดยมีต าแหน่งเป็นนักวิชาการสังกัดหน่วยงานเกี่ยวกับอาชีวเวช
ศาสตร์ผู้ใช้บัณฑิตได้มีโอกาสร่วมงานกับบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 4 
เดือน ถึง 9 ปี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1 ปี กับ 3 เดือน 

 
3.1.4 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาจารย์ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับในการจัดการศึกษาของหลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยจ านวนทั้งสิ้น 20 คน โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 45 เมื่อพิจารณาวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 35 ส าหรับต าแหน่งทาง
วิชาการพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และประสบการณ์การสอน
หรือท างานส่วนใหญ่น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3 

 
ตำรำงที่ 3.3 ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์และบุคลากร 

ข้อมูลของอำจำรย์และบุคลำกร จ ำนวน ร้อยละ 

1.ประเภทของผูต้อบแบบสอบถำม (n=20 คน) 

 อาจารย์ในหลักสูตรฯ 9 45.00 
 อาจารย์หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 10.00 
 อาจารย์กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์ 2 10.00 
 อาจารย์กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิต-วิทย์ 3 15.00 
 อาจารย์กลุ่มวิชาศิลปะศาสตร์พืน้ฐาน 1 5.00 
 ผู้บริหาร 3 15.00 
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ข้อมูลของอำจำรย์และบุคลำกร จ ำนวน ร้อยละ 

2.วุฒิกำรศึกษำ (n=20 คน)   
 ปริญญาโท 7 35.00 
 ปริญญาเอก 13 65.00 

3.ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (n=20 คน) 

 อาจารย ์ 15 75.00 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 25.00 
 รองศาสตราจารย ์ 0 0.00 
 ศาสตราจารย ์ 0 0.00 

4.ประสบกำรณ์กำรสอนหรือท ำงำน(n=20 คน) 

 น้อยกว่า 5 ป ี 10 50.00 
 6 – 10 ปี 2 10.00 
 มากกว่า 10 ป ี 8 40.00 

 
 
3.2 กำรประเมินด้ำนบริบท  

3.2.1 กำรประเมินด้ำนปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้มีการก าหนดไว้ดังนี้             

1) ปรัชญา คือหลักสูตรมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการพัฒนางาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเสริมสร้างเจตคติและทักษะในการส่งเสริม ป้องกัน ปกป้องคุ้มครอง แก่ผู้
ประกอบอาชีพ ประชาชนและชุมชน  

2) วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการ
สาธารณสุขทั่วไป มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  มีความเป็นผู้น าและร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ 
 ทั้งนี้ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มีการประเมินปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โดยสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ บัณฑิต และ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมปัจจุบัน โดยรายละเอียดมีดังนี้ 
 3.2.1.1 ผลการประเมินปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบัน 
  จากผลการประเมินด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจากนกัศึกษาปัจจบุัน พบว่า รายวิชา
ในหลักสูตรมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานในอนาคต มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด คือ 
4.39+0.61 รองลงมาคือ หลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะสังคมปัจจุบันมีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.30±0.59 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.2.1.2 ผลการประเมินปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจากอาจารย ์
 ข้อมูลผลการประเมินด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์จากการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ 
พบว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลักสูตรได้มุ่งเน้นสร้างเจตคติและทักษะในการส่งเสริม ป้องกัน ปกป้องคุ้มครอง แก่ผู้
ประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ การเข้าถึงประชาชนและชุมชนยังคงมีน้อย ซึ่งการด าเนินการในลักษณะนี้อาจยังไม่
ครอบคลุมปรัชญาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ในข้างต้น อย่างไรก็ตามในช่วง 1 -2 ปีที่ผ่านมา หลักสูตรได้มีการทบทวน
และปรับแผนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มีการสร้างเจตคติและทักษะในการส่งเสริม ป้องกัน ปกป้อง
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คุ้มครอง แก่ประชาชนในชุมชนมากขึ้นโดยบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก
และมีพฤติกรรมความปลอดภัยให้มากข้ึน 
 3.2.1.3 ผลการประเมินปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจากบัณฑิต 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพบว่า 
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความรู้ ความสามารถและทักษะการพัฒนางานอาชีว  
อนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายได้ตามปรัชญาของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากบัณฑิต คือ การให้หลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้มากขึ้น ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนให้มากข้ึน เพื่อให้สามารถจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 
 3.2.1.4 ผลการประเมินปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต 
 ข้อมูลผลการประเมินด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจากการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิต พบว่าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหลักสูตรที่สามารถสอนนักศึกษาได้ทั้งทางด้าน
วิชาการ ทักษะต่างๆรวมไปถึงบุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เป็น
หลักสูตรที่มีเนื้อหาครอบคลุมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง และหลักสูตรสอนให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสูง โดยเฉพาะ เร่ืองการอดทน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามผู้ใช้บัณฑิตได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หลักสูตร อันประกอบด้วย การฝึกทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและการใช้โปรแกรมต่างๆ  ในคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้ เป็นบัณฑิตที่สามารถปรับตัวและท างานในสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูงได้ดียิ่งขึ้น 
 
 3.2.2 กำรประเมินโครงสร้ำงและเนื้อหำรำยวิชำของหลักสูตร 

โครงสร้างและเนื้อหารายวชิาของหลักสูตรได้มีการประเมินโดยนักศึกษาปัจจบุัน อาจารย์ในหลักสูตร        
อาชีวอนามัยและความปลอดภยัและอาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรฯ และซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. การประเมินโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรจากนักศึกษา 
 ผลการประเมินโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรฯ จากนักศึกษา พบว่า ความพงึพอใจต่อ
โครงสร้างและเนื้อหารายวชิาอยู่ในระดับมาก มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.84±0.70 คะแนน โดยนักศึกษา
ชั้นปทีี่ 1 มีคะแนนความพึงพอใจในโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งเท่ากับ 3.88±0.78 
คะแนน รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83±0.69 , 3.80±0.62 คะแนน ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.4 
 
ตำรำงที่ 3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงสร้างและเนื้อหารายวชิาของหลักสูตรฯ 

โครงสร้ำงและเนื้อหำรำยวิชำของหลักสูตร 
mean±SD 

ชั้นปีที่ 1 
2558 

ชั้นปีที่ 2 
2557 

ชั้นปีที่ 3 
2556 

1. รายวิชามีประโยชน์และสามารถน าไปใชไ้ด้ในการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 

4.27±0.68 4.39±0.61 4.27±0.59 

2. จ านวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.94±0.62 3.92±0.56 3.85±0.65 
3. จ านวนหน่วยวิชาของแต่ละรายวิชามีความ
เหมาะสม 

3.71±0.87 3.55±0.64 3.76±0.54 

4. แผนการศกึษาของหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.95±0.71 3.80±0.73 3.85±0.69 
5. ล าดบัรายวชิามีความเหมาะสม 3.86±0.72 3.86±0.77 3.88±0.56 
6. ไม่มีความซ้ าซ้อนกันของเนื้อหาในระหว่างรายวชิา 3.60±0.91 3.66±0.70 3.68±0.61 
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โครงสร้ำงและเนื้อหำรำยวิชำของหลักสูตร 
mean±SD 

ชั้นปีที่ 1 
2558 

ชั้นปีที่ 2 
2557 

ชั้นปีที่ 3 
2556 

7. การจัดตารางการสอนในแต่ละภาคการศึกษามี
ความเหมาะสม 

3.84±0.97 3.62±0.81 3.32±0.69 

ค่ำเฉลี่ย 3.88±0.78 3.83±0.69 3.80±0.62 
ค่ำเฉลี่ยรวม 3.84±0.70        ระดับควำมพึงพอใจมำก 

 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกนักศึกษำ 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  

- รายวิชาพื้นฐาน เชน่ เคมี ชีววิทยา มีจ านวนหนว่ยวิชามากเกินไป เนื้อหาลึก ไม่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในอนาคต 

- ควรเน้นรายวิชาในหลักสูตรให้มากกว่านี้ ตั้งแตช่ั้นปีแรกๆ  บางรายวิชา มจี านวนหน่วยวิชาน้อย แต่มี
งานที่อาจารย์มอบหมายมากเกินไป 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี ้
-  รายวิชาพื้นฐานมีมากเกินไป 
- ควรเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรให้มากข้ึน 
- ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 
- เพิ่มรายวิชาเลือกเสรีเก่ียวกับหลักสูตร 
- รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นแนะน าควรเพิ่มเป็น 1 หน่วยวิชา 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี ้
- ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 
- เพิ่มรายวิชาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยที่เนน้ปฏิบัตทิั้งในและนอกห้องเรียน 

รายวิชาในหลักสูตรบางวชิา ควรเป็นภาคปฏิบตัิ มากกว่าบรรยาย เพื่อความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น 
 2. การประเมินโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรจากอาจารย ์
 ผลการประเมินโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรจากอาจารย์ พบวา่ ความพงึพอใจต่อโครงสร้าง
และเนื้อหารายวิชาอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.90±0.54 คะแนน โดยรายวชิามปีระโยชน์ 
และสามารถน าไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานในอนาคตมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงทีสุ่ด เท่ากับ 4.50±0.53 รองลงมา
คือ ไม่มีความซ้ าซ้อนกันของเนือ้หาในระหว่างรายวชิา มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากบั 3.88 ±0.64 รายละเอียด
แสดงดังตารางที ่3.5 
 
ตำรำงที ่3.5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงสร้างและเนือ้หารายวิชาของหลักสูตรจากอาจารย ์

โครงสร้ำงและเนื้อหำรำยวิชำของหลักสูตร อำจำรย์ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
1. รายวิชามีประโยชน์และสามารถน าไปใชไ้ด้ในการปฏิบัติงานได ้ 4.50±0.53 มากที่สุด 

2. จ านวนหน่วยวชิาตลอดหลักสูตร มีความเหมาะสม 3.75±0.46 มาก 

3. จ านวนหน่วยวิชาของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 3.75±0.46 มาก 
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โครงสร้ำงและเนื้อหำรำยวิชำของหลักสูตร อำจำรย์ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
4. แผนการศึกษาของหลักสูตร มีความเหมาะสม 3.75±0.71 มาก 

5. ล าดับรายวชิามีความเหมาะสม 3.75±0.46 มาก 

6.ไม่มีความซ้ าซ้อนกันของเนื้อหาในระหว่างรายวชิา 3.88±0.64 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.90±0.54 มำก 

 
 
3. การประเมินโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรจากอาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

 ผลการประเมินโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรจากอาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั มีรายละเอียดมีดังนี้ 

3.1 อาจารย์กลุ่มรายวชิาพืน้ฐานสาธารณสุข 
- การเรียนกลุ่มวิชาพื้นฐานควรเรียนด้วยกันทั้งหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร

อนามัยสิ่งแวดล้อม   และ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ออกแบบให้เรียนเหมือนกันทั้ง 3 หลักสูตร โดย
ใช้รหัสเดียวกันจัดการเรียนการสอน  เหมือนกันผู้สอนชุดเดียวกัน เรียนด้วยกัน โดยเทียบกับ มคอ.1 
พิจารณาดูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

- หลักสูตรควรก าหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข พิจารณาความสอดคล้องและ
ความต้องการเนื้อหารายวิชาเพื่อการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ และวางแผนการศึกษาร่วมกัน 

- บทบาทของวิชา PUH-101 ควรตั้งต้นให้นักศึกษารู้ว่าตนเองเป็นนักสาธารณสุข โดยมุ่งให้นักศึกษา
เข้าใจวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณสุขศาสตร์ ท าให้เห็นภาพได้
ชัดเจนขึ้น 

- ค าอธิบายรายวิชากระบวนทัศน์องค์รวมและสุขภาวะ ควรปรับใหม่ให้มีความเชื่อมโยงกับรายวิชาชุมชน
กับสุขภาวะ และควรเป็นรายวิชาบังคับก่อนวิชาชุมชนกับสุขภาวะ  เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานแนวคิด 
การท างานกับคนในชุมชนที่มีปัญหาหลายด้าน 

-    ควรเพิ่มเนื้อหาอาชีวอนามัยในชุมชน 
3.2 อาจารย์กลุ่มวชิาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- การเรียนในกลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข และกลุ่มวชิาวทิย์-คณิต เรียนมากเกินไป ควรพิจารณากับ 

มคอ.1 ของสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์เพื่อจัดการเรียนให้เหมาะสม 
- รายวิชาพื้นฐานวทิย์-คณิต ควรเสนอการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับการน าไปใช้ในวชิาชีพ 

 3.3 นักวิทยาศาสตร์ที่มสี่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
- ส่วนแผนฯ ศบศ.  ศูนย์เครื่องมือ และส านักวิชา ควรจัดท าแผนที่เก่ียวข้องด้วยกัน เป็นแผนงาน  5 ปี  

แผนรับนักศึกษา จัดซื้อ ห้องเรียน  
- การจัดการเรียนการสอน งบประมาณ งบของนักศึกษาโครงการอาชีวอนามัยฯ  ควรแยก segment 

จากวงเงินของวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อจะไดไ้ม่กระทบกับคา่วัสดุอุปกรณ์ 
 4. การประเมินโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรจากบัณฑิต  

ผลการประเมินโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรจากบัณฑติ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงสร้างและ
เนื้อหารายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.21±0.65 คะแนน โดยรายวิชามีประโยชน์ 
และสามารถน าไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานในอนาคตมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.46±0.51 รองลงมา
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คือ จ านวนหน่วยวิชาของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 ±0.5 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6 

 
 ตำรำงที ่3.6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงสร้างและเนือ้หารายวิชาของหลักสูตรจากบณัฑิต 

โครงสร้ำงและเนื้อหำรำยวิชำของหลักสูตร อำจำรย์ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
1. รายวิชามีประโยชน์และสามารถน าไปใชไ้ด้ในการปฏิบัติงานได ้ 4.46±0.51 มากที่สุด 

3. จ านวนหน่วยวชิาตลอดหลักสูตร มีความเหมาะสม 4.14±0.65 มาก 

3. จ านวนหน่วยวิชาของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 4.21±0.57 มากที่สุด 

4. แผนการศึกษาของหลักสูตร มีความเหมาะสม 4.14±0.71 มาก 

5. ล าดับรายวชิามีความเหมาะสม 4.11±0.67 มาก 

6.ไม่มีความซ้ าซ้อนกันของเนื้อหาในระหว่างรายวชิา 4.07±0.77 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.21±0.65 มากที่สุด 

 
 3.2.3 กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้อง  

3.2.3.1 ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของหลักสตูรฯ มีดังนี้ 
1) การปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธข์องส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2559 

ส่งผลให้หลักสูตรฯ ปรบัแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกัน เพีอ่เน้นการบูรณาการดา้นการเรียนการสอน การวิจัย 
การบรกิารวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมในชุมชน 

2) หลักสูตรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์เพื่อพัฒนา
วิชาการและกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ ท าให้สามารถบริหารจัดการและด าเนินตามแผนที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี  

3) หลักสูตรฯ จัดตั้งหน่วยบริการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (OSHSEC-WU) เพื่อ
ให้บริการแก่สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากร
ในหลักสูตรฯ เกิดความเชี่ยวชาญและได้รับประสบการณ์ในการท างานมากข้ึน 

4) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการด าเนินงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและวินัย
จราจร เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัย และจัดตั้งเมืองจราจรจ าลอง เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติในการขับขี่ และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าชม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง
ท าการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และออกกฎบังคับเกี่ยวกับการจราจร ส่งผลให้นักศึกษาภายในหลักสูตรฯ เกิดความ
ตระหนัก และปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของตนเอง 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ลาศึกษาต่อ 1 ท่าน และอาจารย์ระดับปริญญาเอกลาออก 1 ท่าน 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ นอกจากนี้ในการเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ ไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเข้ามายื่นสมัครงานส่งผลต่อร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

6) เนื่องจากจ านวนอาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ) ในรอบปีการศึกษาที่ประเมิน มี
สัดส่วน อาจารย์ต่อนักศึกษา 1:10 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาหลักสูตรฯ ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ก าหนดไว้ 1:8 ท าให้คณาอาจารย์มีภาระงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ยังต้อง
รับผิดชอบงานธุรการของหลักสูตรฯ ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิชาการและการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
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7) นักศึกษาในหลักสูตรฯ ในชั้นปีที่ 1 และ 2 จ านวนหนึ่งสอบไม่ผ่านใน หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ท าให้กระทบต่อแผนการศึกษา และการจัดตารางเรียนภายในหลักสูตรฯ เพื่อ
ช่วยให้นักศึกษาได้จบการศึกษาตามแผนการศึกษา 4 ปี 
  3.2.3.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหลักสูตร มีดังนี้ 

1) หลักสูตรด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

2) การออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ส่งผลให้หลักสูตรจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
ดังกล่าวในการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2559 

3) การด าเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ขณะนี้ มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ก าลังอยู่ระหว่างการขอการรับรองจาก
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างหลักสูตรในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.1 

4) ผลจากการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 โดยมีการ
ด าเนินงานครอบคลุมถึงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ และส่งผลให้ตลาดงานของบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น 

5) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนโยบายจากภาครัฐ 
มีผลต่อระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาพรวมของประเทศ หลักสูตรฯ ต้องปรับเนื้อหา
รายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ออกกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องตามมาเป็นระยะ 
เช่น กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558  

6) การเปิดเสรีทางการค้าภายในภูมิภาคอาเซียน ในด้านสินค้า การบริการ การลงทุน และฝีมือ
แรงงาน ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศสู่การแข่งขัน หลักสูตรฯ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดข้ึน ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในระดับสากลเพื่อ
สร้างคุณภาพและโอกาสการแข่งขันของบัณฑิตในการท างานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้ จึงปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา และโครงการของหลักสูตรต่างๆ ที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างทักษะ
ความสามารถสากลของนักศึกษา 

7) การปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงกับการเปิด-ปิดภาค
การศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศภูมิภาคอาเซียน มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาแบบไตรภาค เนื่องจาก
เวลาเปิดภาคเรียนแบบใหม่นั้นตรงกับวันหยุดราชการ และวันหยุดเทศกาลส าคัญหลายวัน และยังส่งผลให้นักศึกษาไม่
สามารถออกปฏิบัติฝึกงานภาคฤดูร้อนในช่วงปิดภาคการศึกษาในชั้นปี 3 เนื่องจากระยะเวลาปิดเทอมสั้นเกินไป 
นอกจากนี้ยังเปิดภาคการศึกษาในฤดูร้อนที่มีภูมิอากาศไม่เหมาะสม ท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย 

8) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ หรือ จป.วิชาชีพ เป็นต าแหน่ง
งานที่มีกฎหมายรองรับ ได้แก่พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
2554 และกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 ซึ่งสถานประกอบการที่มีจ านวนลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป จะต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพปฏิบัติงานประจ าในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 คน และใน
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อนาคตการบังคับใช้กฎหมายด้านนี้จะยิ่งมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จะส่งผลดีต่อการได้งานท าของบัณฑิตมาก
ยิ่งขึ้นด้วย 
 
 3.2.4 กำรประเมินกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรฯ ตำมแผนของส ำนักวิชำฯ และกรอบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินงานตามแผนของส านักวิชาฯ และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยแบ่งหน้าที่ให้อาจารย์ในหลักสูตรรับผิดชอบงานด้านการสอน การพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน
กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อท าหน้าที่วางแผนการด าเนินงาน รวบรวม ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน ระบุปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข ให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ และ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ ตามล าดับ  โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

3.2.4.1 ผลการด าเนินงานตามแผนของส านักวิชาฯ 
    หลักสูตรฯ จัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ าปี โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ส านักวิชาฯ โดยมีการด าเนินงาน ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ตามตัวชี้วัดของส านักวิชา โครงการส่วนใหญ่ด าเนินงานตามแผนงาน และบรรลุเป้าหมายใน
เรื่องการบูรณาการงานสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการ  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น 
อัตราตก ออก ของนักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในชั้นปีที่  1 และ 2  นักศึกษาไม่จบตามแผนการศึกษา และ
การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
  3.2.4.2 ผลการด าเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2557 นั้นพบว่าผลการ
ประเมินอยู่ที่ 3.57 โดยมีรายละเอียดการประเมินได้แก่ หลักสูตรบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. มีความพร้อมของเครื่องมือปฏิบัติส่งเสริมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และ
สามารถฝึกปฏิบัติการเสมือนการท างานจริง มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย
อย่างชัดเจน มีเครือข่ายระหว่างอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง มีความร่วมมือของสถานประกอบการใน
การฝึกสหกิจ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบการช่วยเหลือนักศึกษาที่ดี  หลักสูตรมีศักยภาพในการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีคุณภาพ นักศึกษามีความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตาม Learning Outcome บัณฑิตมีงานท าเกือบร้อยละ 100 อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ
ที่สูงและมีหน่วยบริการวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการด้านการเรียนการสอน และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นโอกาสให้บริการวิชาการร่วมกับงานวิจัย ในการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมการท างาน การประเมินภาวะสุขภาพให้กับชุมชน และสถานประกอบการ อย่างไรก็ตามหลักสูตรควร
พิจารณา ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องต าแหน่งทางวิชาการ ควรส่งเสริมเรื่องสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและอาจารย์ การวางแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน 
การน าข้อมูลจาก มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับจากพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา บัณฑิต  ผู้ใช้
บัณฑิตมาปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรฯ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน การเพิ่มเติมเนื้อหา
รายวิชาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และการจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย  
 
3.3 กำรประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 

3.3.1 กำรประเมินคุณสมบัติของผู้เรียน/กำรคัดเลือกผู้เรียน 
 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ท าการก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียน และระบบและกลไก
ในการคัดเลือกผู้เรียน โดยได้จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ผ่านระบบการรับ 3 ประเภท 
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ได้แก่ โควตา รับตรง และ Admission ตามปฏิทินการรับสมัครของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการก าหนดคุณสมบัติและ
เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน ผู้สมัครจะต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ สติปัญญา โดยในปี 
2559 หลักสูตรฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อให้ให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ สามารถคัดเลือกผู้เรียนที่มีความเหมาะสมได้
มากยิ่งขึ้นดังนี้ 
 3.3.1.1 ประเภทโควตา ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนน ร้อยละ 60 ขึ้นไป ของแบบประเมินต่อไปนี้จึงจะ
ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

1) แบบประเมินความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ด้านคณิตศาสตร์-
วิทยาศาสตร์)  

2) แบบประเมินทัศนคติทางวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
3) แบบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

3.3.1.2 ประเภทรับตรง ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนน ร้อยละ 60 ขึ้นไป ของแบบประเมินต่อไปนี้จึงจะถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ 

1) แบบประเมินความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ด้านคณิตศาสตร์-
วิทยาศาสตร์) 

2) แบบประเมินทัศนคติทางวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
3) แบบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
4) แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของส านักวิชาฯ 

3.3.1.3 ประเภท Admission 
1) คะแนนผ่านเกณฑ์ Admission 

3.3.1.4 ประเภททุนเรียนดีของมหาวิทยาลัย  
2) ผลสอบได้คะแนนตามประเภทที่สมัคร ร้อยละ 60 ขึ้นไป และได้คะแนนสูงสุดตามล าดับของ

ผู้สมัครประเภททุนเรียนดี   
3.3.1.5 ประเภททุนสร้างโอกาสของมหาวิทยาลัย 

1) ผลสอบได้คะแนนตามประเภทที่สมัคร ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
3.3.1.6 ประเภทอื่นๆ เช่น โควตานักกีฬา โควตานักกิจกรรม เป็นต้น 

1) ผลสอบได้คะแนนตามประเภทที่สมัคร ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและพัฒนาสาขาวิชา และส านักวิชา
ตามล าดับ จากภาพที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่า จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรฯ มีจ านวนมากกว่าแผนการรับ
นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2558 (แผนการรับประมาณ 60 คน/ปีการศึกษา) และมีจ านวนสูงสุดในปี
การศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 226.64   นอกจากนี้เมื่อได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์แล้ว หลักสูตรฯ 
ยังได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับผู้เรียนให้พร้อมกับการเข้าเรียนในแต่ละชั้นปี ผ่านกิจกรรมและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สาขาวิชา และหลักสูตรฯ ตามล าดับ 
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ภำพที่ 3.1 จ านวนนักศึกษารับเข้าเทียบกันจ านวนที่รับตามแผน 
 

 3.3.2 กำรประเมินคุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอน และอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร  
3.3.2.1 การประเมินคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  

การประเมินคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ได้มีการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาปัจจุบันหลักสูตรอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ผลการประเมินพบว่า คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36±0.63 คะแนน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีคะแนนความพึงพอใจในโครงสร้างและเนื้อหา
รายวิชาของหลักสูตรเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งเท่ากับ 4.45±0.60 คะแนน รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2 และ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34±0.60, 4.28±0.68 คะแนน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7 
 
ตารางที่ 3.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 
mean±SD 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 2558 

ชั้นปีที่ 2 
รหัส 2557 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 2556 

1. อาจารย์ผูส้อนมีความรู้และเชี่ยวชาญในรายวิชาที่
สอน 

4.49±0.59 4.42±0.56 4.59±0.59 

2. อาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ได้เป็นอย่างด ี

4.22±0.73 4.26±0.60 4.46±0.60 

3. อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหาและเวลาที่ก าหนด 4.06±0.67 4.15±0.66 4.29±0.64 
4. อาจารย์ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้เรียน 

4.19±0.72 4.33±0.62 4.41±0.59 

5. อาจารย์มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี 4.43±0.67 4.55±0.56 4.51±0.60 
ค่าเฉลี่ย 4.28±0.68 4.34±0.60 4.45±0.60 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.36±0.63   ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษา 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  

- บางรายวิชา เช่น เคมี อนามยัสิง่แวดล้อมขั้นแนะน า อาจารย์ถ่ายทอดความรู้เข้าใจยาก พูดเร็ว 
- อาจารย์ผู้สอนควรมีเทคนิคการสอนที่ต่างจากแบบเดิมๆ เช่น การเพิ่มตัวอย่างโจทย ์
- อยากให้แจกเอกสารประกอบการสอนในบางรายวิชา เช่น อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  
- อาจารย์บางทา่นไม่ได้เตรียมการสอน ท าให้เนื้อหาคลาดเคลื่อน ยากต่อการท าความเข้าใจ 
- อาจารย์บางทา่นสอนไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด เมื่อใกล้หมดคาบจึงข้ามเนื้อหาไป 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  
- ไม่กล้าเข้าพบอาจารย์ รู้สึกเกรงใจ ไม่กล้าพูด 

 

 3.3.2.2 การประเมินคุณสมบัตอิาจารย์ปรึกษาทางวชิาการ 
 การประเมินคุณสมบัติอาจารย์ดา้นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ไดม้ีการประเมินความพงึพอใจโดยนักศึกษา
ปัจจุบนัหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและอาจารย์ในหลักสูตร ผลการประเมินจากนักศึกษา พบวา่ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.22±0.71 คะแนน โดยนักศึกษาชัน้ปทีี่ 1 มีคะแนนความพึง
พอใจในโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งเท่ากับ 4.27±0.63 คะแนน รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 3 
และ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.24±0.77, 4.14±0.72 คะแนน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8 
 
ตำรำงที่ 3.8 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

อำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร 
mean±SD 

ชั้นปีที่ 1 
2558 

ชั้นปีที่ 2 
2557 

ชั้นปีที่ 3 
2556 

1. อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อมี
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนเป็นอยา่งดี 

4.41±0.56 4.32±0.65 4.41±0.71 

2. อาจารย์ทีป่รึกษาติดตามและเอาใจใส่อย่าง
สม่ าเสมอ 

4.25±0.65 4.02±0.74 4.22±0.82 

3. อาจารย์ทีป่รึกษาสามารถเข้าพบได้งา่ย และให้
เวลานักศึกษาอย่างเพียงพอ 

4.00±0.74 3.91±0.84 3.93±0.82 

4. อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อมี
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนเป็นอยา่งดี 

4.41±0.56 4.32±0.65 4.41±0.71 

ค่ำเฉลี่ย 4.27±0.63 4.14±0.72 4.24±0.77 
ค่ำเฉลี่ยรวม 4.22±0.71      ระดับควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกนักศึกษำ 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  

- ในช่วงเริ่มต้นไม่รู้จักชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ไม่รู้อาจารย์อยู่ที่ไหน 
- อาจารย์เข้าถึงได้ยาก ไม่กล้าปรึกษา 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  
- อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ค่อยอยู่ที่ห้อง 
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- อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาได้ดี 
- อยากให้มีการจัดพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยๆ เพ่ือปรึกษาเรื่องการเรียน 
- อาจารย์ที่ปรึกษาที่เพ่ิงย้ายมาใหม่ ยังให้ค าปรึกษาได้ไม่มีพอ 

นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  
- ไม่กล้าเข้าพบอาจารย์ รู้สึกเกรงใจ ไม่กล้าพูด 
 
ส าหรับการประเมินจากอาจารย์ในหลักสูตรต่อคุณสมบัติอาจารย์ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ผลการ

ประเมินพบว่า ภาพรวมเก่ียวกับความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการอาจารย์ในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97±0.78 คะแนน โดยหัวข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อาจารย์ที่
ปรึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนเป็นอย่างดี มีระดับคะแนนเท่ากับ 4.38±0.52 
คะแนน อันดับ 2 คือ อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามแลเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.13±0.64 คะแนน 
และ อันดับที่ 3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าพบได้ง่ายและให้เวลานักศึกษาอย่างเพียงพอ มีระดับคะแนน
เท่ากับ 3.750.89 คะแนน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.9 
 

ตำรำงที่ 3.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวชิาการ 

อำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร อำจำรย์ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา

เก่ียวกับการเรียนเป็นอย่างดี 
4.38±0.52 มากที่สุด 

2.อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและเอาใจ ใส่อย่างสม่ าเสมอ     4.13±0.64 มาก 

3. ระบบอาจารย์ทีป่รึกษาสามารถเข้าพบได้ง่าย และให้เวลา
นักศึกษาอย่างเพียงพอ 

3.75±0.89 มาก 

4. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขา่วสารที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

3.63±1.06 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.97±0.78 มำก 

 
3.3.3 กำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้มีการประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบัน 
และอาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 3.3.3.1 การประเมินการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ จากนักศึกษา 

 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพจากนักศึกษา 
พบว่า ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.36±0.86 คะแนน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีคะแนนความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งเท่ากับ 3.8.78 คะแนน รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2 และ 3 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.31±0.81 , 3.22±0.89 คะแนน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.10 
 
ตำรำงที่ 3.10 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปัจจุบันต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และ
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 

mean±SD 
ชั้นปีที่ 1 

รหัส 2558 
ชั้นปีที่ 2 

รหัส 2557 
ชั้นปีที่ 3 

รหัส 2556 
1. ห้องสมุดมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
ต่อนักศึกษา 

3.87±0.79 3.62±0.70 3.51±0.75 

2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และ
เพียงพอต่อนักศึกษา 

3.95±0.75 3.74±0.65 3.59±0.84 

3. ศูนย์บรรณสารมีหนังสือและสื่อการเรียนการสอน
ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษา 

4.02±0.89 3.61±0.75 3.61±0.80 

4. มหาวิทยาลัยมีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เสถียรและเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

2.62±0.94 2.54±1.03 2.54±1.00 

5. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสถานที่ในการอ่านหนังสือ 
และสถานที่ในการท ากิจกรรมกลุ่ม อย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อนักศึกษา 

3.32±1.04 3.02±0.93 2.83±1.05 

ค่ำเฉลี่ย 3.56±0.88 3.31±0.81 3.22±0.89 
ค่ำเฉลี่ยรวม 3.36±0.86     ระดับควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกนักศึกษำ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  

- สัญญาณอินเตอร์เนตไม่เสถียร และไม่ทั่วถึง 
- บางรายวิชาเก้าอ้ีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
- จัดสถานที่ติวและท างานให้มากข้ึน 
-  อยากให้ปรับปรุงระบบการลงทะเบียน เพราะการลงทะเบียนเรียนส าคัญต่อนักศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
- ห้องเรียนบางห้องแอร์เสีย 
- สญัญาณอินเตอร์เนตไม่เสถียร โดยเฉพาะในหอพัก เวลากลางคืน 
- สถานที่อ่านหนังสือมีน้อยศูนย์บรรณสารควรขยายเวลาเปิดในช่วงสอบ และเสาร์-อาทิตย์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
- อยากให้เปลี่ยนเก้าอ้ีห้องหลักความปลอดภัยเป็นแบบมีพนักพิง เนื่องจากนั่งเรียนติดต่อกัน แล้วเมื่อยหลัง 

เอว และคอ 
- สัญญาณอินเตอร์เนตไม่เสถียร โดยเฉพาะบริเวณหอพัก 
- หนังสือเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในศูนย์บรรณสารยังมีน้อย 
-  อยากให้อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาท างานกลุ่มในอาคารวิชาการ 2 ได้ 
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3.3.3.2 การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาจารย์ 
 อาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของหลักสูตรฯ โดยผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
3.64±0.63 คะแนน โดยห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษาเป็นหัวข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ 4.25±0.46 คะแนน รองลงมาคือ ห้องเรียนมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษา 
และ ศูนย์บรรณสารมีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษา โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13±0.76  คะแนน และ 3.38±0.52 คะแนน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.11 
 
ตำรำงที่ 3.11 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์  
และสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 

อำจำรย์ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
   

1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.13±0.76 มาก 

2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

4.25±0.46 มากที่สุด 

3. ศูนย์บรรณสารมีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนทันสมัย เหมาะสม 
และเพียงพอต่อนักศึกษา 

3.38±0.52 ปานกลาง 

4. มหาวิทยาลัยมีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่เสถียรและเพียงพอต่อนักศึกษา 

3.25±0.71 ปานกลาง 

5. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสถานที่ ในการอ่านหนังสือ และสถานที่ใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษา 

2.75±0.71 ปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97±0.63 มำก 

 
3.4 กำรประเมินกระบวนกำร 

3.4.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสตูร 
อาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตรฯ โดยผลการประเมินพบว่า คะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50±0.27 คะแนน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรฯมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด คือ 5.00 คะแนน 
รองลงมาคือ รายวิชามีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานในอนาคต และ กระบวนการติดตาม ก ากับ
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาเหมาะสม โดยมีระดับคะแนนเท่ากันคือ 4.50 
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3.4.2 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มีการประเมินจาก
นักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 3.4.2.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา 
 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทา่กับ 4.09±0.67 คะแนน โดยนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 มีคะแนนความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรอาชวีอนามัยและความปลอดภัยเฉลี่ยสูงที่สุด ซึง่เท่ากับ 4.14 ±0.73 คะแนน รองลงมาคือ 
ชั้นปทีี่ 3 และ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08±0.63, 4.05±0.64 คะแนน ตามล าดบั รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 
3.12 
 
ตำรำงที่ 3.12 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
mean±SD 

ชั้นปีที่ 1 
2558 

ชั้นปีที่ 2 
2557 

ชั้นปีที่ 3 
2556 

1. การจัดการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

4.40±0.61 4.28±0.52 4.24±0.62 

2. กระบวนการเรียนการสอนท าให้สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาดา้นอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได ้

4.41±0.56 4.31±0.53 4.34±0.57 

3. มีการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการเรียนรู้เชิง
รุก (Active learning) 

4.00±0.86 4.01±0.62 4.27±0.59 

4. กระบวนการเรียนการสอนเนน้ให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์ และใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 

4.30±0.64 4.05±0.67 4.20±0.68 

5. การจัดตารางการสอนในแต่ละภาคการศึกษามี
ความเหมาะสม 

3.84±0.97 3.62±0.81 3.32±0.69 

6. มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทันสมัย
และมีความหลากหลาย เชน่ การศึกษาดูงาน การ
บรรยายโดยวทิยากรภายนอก การบูรณาการ การ
บริการวิชาการ 

4.00±0.82 4.11±0.70 4.17±0.63 

7. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวชิา
มีความชัดเจนและเหมาะสม 

4.03±0.67 3.98±0.61 4.00±0.63 

ค่ำเฉลี่ย 4.14±0.73 4.05±0.64 4.08±0.63 
ค่ำเฉลี่ยรวม 4.09±0.67   ระดับควำมพึงพอใจ  มำก 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกนักศึกษำ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  

- อยากให้มีการจัดติวในรายวิชา เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา 
- ควรเพิ่มสัดส่วนคะแนนเก็บในรายวิชาพื้นฐาน 
- ควรเพิ่มการศึกษาดูงานภายนอกต้องท างานมาก  
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นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
- ตารางเรียนชนกัน ท าให้ลงบางรายวิชาไม่ได้ โดยเฉพาะคนที่ตกรายวิชาพื้นฐาน 
- บางรายวิชา มีจ านวนหน่วยวิชาน้อย เช่น วิชาวิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย แต่เนื้อหามาก 
- อยากให้มีการศึกษาดูงานภายนอก จ าลองสถานการณ์การท างานจริง และมีวิทยากรภายนอกมาบรรยาย 
- มีรายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
- งานกลุ่มควรมีนักศึกษาเพียงกลุ่มละ 5 - 6 คน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
- บางภาคการศึกษา มีรายวิชาที่อัดแน่นเกินไป ไม่ควรน ารายวิชาที่ยากและซับซ้อนมาอยู่ในภาคเดียวกัน 

 
กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจำกอำจำรย์ในหลักสูตร 
จากข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของอาจารย์ พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25±0.46 คะแนน โดยการจัดการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด คือ 4.63±0.52 คะแนน รองลงมาคือ กระบวนการ
เรียนการสอนท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทันสมัยและมีความหลากหลาย เช่น การศึกษาดูงาน การบรรยายโดยวิทยากร
ภายนอก การบูรณาการร่วมกันการบริการวิชาการ ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจเท่ากันคือ 4.50±0.53 คะแนน 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.13 
 
ตำรำงที่ 3.13 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
อำจำรย์ 

คะแนนเฉลี่ย  กำรแปลผล 

1. การจัดการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

4.63±0.52 มำกที่สุด 

2. กระบวนการเรียนการสอนท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 

4.50±0.53 มำกที่สุด 

3. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) 

4.25±0.46 มำกที่สุด 

4. กระบวนการเรียนการสอนเนน้ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และใช้ปัญญา
ในการแก้ปัญหา 

4.13±0.35 มำก 

5. การจัดตารางการสอนในแต่ละภาคการศึกษา มีความเหมาะสม 3.75±0.46 มำก 

6. มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทันสมัยและมีความ
หลากหลาย เช่น การศึกษาดูงาน การบรรยายโดยวิทยากรภายนอก 
การบูรณาการร่วมกันการบริการวิชาการ 

4.50±0.53 มำกที่สุด 



25 
 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
อำจำรย์ 

คะแนนเฉลี่ย  กำรแปลผล 

7. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวชิามีความชดัเจนและ
เหมาะสม 

4.00±0.35 มำก 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.25±0.46 มำกที่สุด 

 
นอกจากนี้อาจารย์ในหลักสูตรฯได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณลักษณะเด่นของหลักสูตรฯในด้านการ

จัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯมีความคล่องตัวและยดืหยุ่นสูง มีการปรับปรุง
เนื้อหาและวิธีการให้ทันสมัยอยูเ่สมอบุคลากรในหลักสูตรฯพร้อมและเปิดรับการเรียนการสอนแบบ Active learning 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถท าให้นักศึกษาได้ฝกึปฏิบัติอย่างแท้จริง อยา่งไรก็ตามมีอาจารยไ์ด้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการจดัการเรียนการสอน นัน่คือ ควรมีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้นักศึกษาให้มาก
ขึ้น 

 
3.4.2.3 การประเมินการจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นอาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยนั้นมีความคิดเห็นที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยแบ่งประเด็นการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรดังนี้ 

 
 
คณำจำรย์กลุ่มรำยวิชำพื้นฐำนวิทย์-คณิต 
- รายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาให้เหมาะสมกับฐานความรู้แต่

ละกลุ่ม  นักศึกษาจะเข้าใจมากขึ้น อาจารย์ดูแลทัว่ถึงมากข้ึน นักศึกษาเรียนไม่ผา่นน้อยลง 
-  กิจกรรมนักศึกษามีมากเกินไป ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนกัศึกษา 
- รายวิชาปฏบิัติการจุลชีววิทยาและชีวเคมี จ านวนอาจารย์ดูแลมีไม่เพียงพอ อาจจะขอความ

ร่วมมือให้หลักสูตรส่งอาจารย์มาช่วยควบคุมปฏิบตัิการ และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพิจารณาเนื้อหาวิชา
ร่วมกัน 

- หลักสูตรควรเสนอแนะเนื้อหาที่สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
- ในกลุ่มวิชาคณติศาสตร์ หลักสูตรอาจจะระบุชั่วโมงสอนเสริม อาจจะท าให้อัตราการตกน้อยลง 
อำจำรย์กลุ่มรำยวิชำพื้นฐำนสำธำรณสุข 
- รายวิชาชุมชนกับสุขภาวะไม่ควรเรียนพร้อมกันกับรายวิชาระเบียบวิธีวจิัย 
- รายวิชาระเบียบวธิีวิจัยควรเรียนก่อนวิชาโครงการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
- อาจารย์ในหลักสูตรควรเพิ่มมุมมองการสอนโดยดา้นการประยุกต์ใช้พื้นฐานสาธารณสุข  
- อาจารย์ในหลักสูตรควรเขียนต าราในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในหลักสูตร 
อำจำรย์กลุ่มวิชำชีพอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
- กลุ่มวิชาพืน้ฐานสาธารณสุขควรเอาเนื้อหาทั้งหมดมาดูความซ้ าซ้อนและความเชื่อมโยง และควรมี

รายละเอียดการสอนรายครั้ง 
- การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL เพื่อให้นักศึกษาได้กระบวนการคิด สังเคราะห์ ควรปรับการ

เขียนโจทย์เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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- การจัด PBL ทั้งรายวิชาอาจจะสร้างภาระในการเรียนให้นักศึกษามากเกินไป ควรวางแผนการ
เรียนเป็นคร้ังๆ ตามความเหมาะสมโดยพจิารณาภาระงานของนักศึกษาโดยภาพรวม 

- รายวิชาการป้องกันอัคคีภัยฯ มีความเสี่ยงด้านวิทยากร ควรเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนภายใต้หน่วย OHSEC  

- ควรจัดการเรียนที่เน้นให้นักศึกษาได้หลักการบูรณาการ การคิดวิเคราะห์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
มากข้ึน 

- แผนการศึกษาควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบ 3 ปี 2 เทมอ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได ้

- สหกิจศึกษา ควรมีการเตรียมความพร้อมเร่ืองความเป็นสากล บุคลิกภาพ การพูดคุย การแต่งกาย 
เทคนิคการจัดประชุม การบริหารจัดการ ควรจัดให้อยู่ในรายวิชา 

- การจัดการเรียนการสอน มีจุดเด่นที่หลักสูตรเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติจริง การไปดสูถานที่จริง 
บูรณาการหลายรายวิชาให้เชื่อมโยง นักศึกษาเห็นภาพชัดเจนขึ้น  

- การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรควรน าไปเสริมสร้างสมรรถนะด้านบริการวิชาการ งานวิจัย
ของอาจารย์ 

 
 
อำจำรย์อำจำรย์กลุ่มวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
- การจัดการเรียนการสอนควรเพิ่มเนื้อหาทางดา้นสิง่แวดล้อม ระบบสิง่แวดล้อมของโรงงาน ควร

ปรับให้มีวิชา หรือวิชาบังคับเลือก /เนื้อหาด้านสิง่แวดล้อมให้มากข้ึน โดยเฉพาะเนื้อหากฎหมายสิ่งแวดล้อม 
นักวิทยำศำสตร์ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
-การวางแผนเตรียมความพร้อม หรือการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบตัิ ควร

แจ้งทางศนูย์เครื่องมือล่วงหน้าเพื่อการเตรียมตัว 
- การเรียนปฏิบัติของหลักสูตร ควรจัดปฏิบัติเปน็ shopping lab 
- จ านวนอาจารย์ควบคุมปฏบิัตกิารไม่เพียงพอต่อจ านวนกลุ่มของนักศึกษา 

 
3.4.3 กำรประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ความคดิเห็นอาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร มีความคิดเห็นที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตร โดยจ าแนกตามคุณลักษณะของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.14 

 
ตำรำงที่ 3.14 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
 

มีกำรวินัย ตรงต่อเวลำ มี
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชำชีพ สังคม และมีจิต

สำธำรณะ 

กำรเคำรพสิทธิ์ และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น 

คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยำบรรณในกำร

ปฏิบัติงำน 

1. พฤติกรรมการเรียน
นักศึกษาแรกเข้าจะเรียน
แบบเล่น ๆไม่ตั้งใจ มีการ
ความ เซ็นชื่อแทนกนั 
2. นักศึกษาตกพืน้ฐานมาก 

1. ขาดมีวินัยและความ
รับผิดชอบ  การเป็นผู้น า
กลุ่ม 

2. นักศึกษาบางคนมีความ

1. ยอมรับความแตกต่างได้ 
รับฟังความคิดเห็น  
2. วุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่
เป็นผู้ใหญ่ วางแผนการ
จัดการตัวเองไม่เป็น  

1. อดทน อึด สู้งาน 
ท างานในความแตกต่าง
ได้ 

2. ด้านคุณธรรม
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ควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
 

มีกำรวินัย ตรงต่อเวลำ มี
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชำชีพ สังคม และมีจิต

สำธำรณะ 

กำรเคำรพสิทธิ์ และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น 

คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยำบรรณในกำร

ปฏิบัติงำน 

ไม่ค่อยเข้าเรียน โดยเฉพาะ
นักศึกษาชัน้ปีสงู ๆรุ่นพี่
บอกรุ่นน้องว่าเรียนยาก 
ควรสร้างทัศนคติทีด่ีต่อวิชา 
คุณภาพนักศึกษาแรกเข้าดิ่ง
ลงมาก  
3. กล้ามาซักถามหรือ
รวมกลุ่มมากปรึกษา ไม่รู้
เร่ืองใดก็บอกอาจารย์ตรง ๆ 

 

มั่นใจในตนเองมากเกินไป  

3. ขาดความตรงต่อเวลา ไม่
มีความพร้อมในการมาเรียน 
ตื่นสาย มาเรียนสาย 

4. ในช่วงเวลาที่ต้องท า
พ ร้ อ ม  ๆ  กั น  จ ะ ใ ห้
ความส าคัญกับงานส่วนตัว 
ไม่ค่อยได้ให้ความส าคัญกับ
งานกลุ่ม  

5. มีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ ตรงต่อเวลา นิสัย
ดีมีสัมมาคารวะ เมื่อเทียบ
กับสาขาอื่น 

6. สนใจอุปกรณ์สื่อสาร มือ
ถือ ชอบเอามือถือขึ้นมาดู
ขณะเรียนการเรี ยนของ
นักศึกษาจึงเป็นแบบท่องจ า  
เชื่อมโยงไม่ได้ 

7. ขาดทักษะการใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เบื้องต้น ขาดสมุดจดบันทึก 
สรุปสาระไม่เป็น 

8. ช่วงแรกของการเรียนจะ
เกร็งๆ แต่ช่วงหลังจะกล้า
พูดกล้าถาม  

9. ช่วงที่มีกิจกรรมนักศึกษา 
จะมีการขาดเรียนมากขึ้น 
มาสภาพอดหลับอดนอน 
ชอบท ากิจกรรมมากกว่า
ชอบเรียน และยอมขาด

3. ควรจะพัฒนาเร่ืองการ
วางแผนเป็นทีมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงาน  
4. อยู่กันเป็นกลุ่ม มีกลุ่ม
เฉพาะกิจ เรื่องเรียน 
กิจกรรมและสรรทนาการ  
5. มีระบบเพื่อนช่วยเพื่อน   

จ ริ ย ธ ร ร ม  อ ยู่ ใ น ขั้ น
พื้นฐาน 

3. มีความกระตือรือร้น
ในการท างาน กิจกรรม  

4. ขาดการบริหาร
จั ด ก า ร เ ว ล า  ก า ร
จัดล าดับความส าคัญ
ข อ ง ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร
ว า ง แ ผ น ไ ม่ ก า ร ก ล้ า
ตัดสินใจ 

5. เก่งในด้านทักษะการ
สื่อสาร ใช้สารสนเทศได้
ดี  แต่อ่อนเร่ืองค านวณ
เชิงตัวเลข  
6. มีความคิดสร้างสรรค์ 
ก ล้ า คิ ด กล้ า ท า  กล้ า
แสดงออก แต่ต้องได้รับ
การกระตุ้น  

7. ด้านวิชาชีพยอมรับได้ 
มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร กั บ
ทักษะอ่ืน ๆ ความคิด
สร้างสรรค์แก้ปัญหา 

8. มีการปรับตัวได้เร็ว
อาจจะเรียนรู้ช้า แต่เมื่อ
เรียนรู้แล้วจะไปทันคน
อ่ืน 

9. มี เทคนิคการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ ดี  แ ต่
ประมวลผลไม่ดี สรุปผล
ไม่ได้ 
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ควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
 

มีกำรวินัย ตรงต่อเวลำ มี
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชำชีพ สังคม และมีจิต

สำธำรณะ 

กำรเคำรพสิทธิ์ และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น 

คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยำบรรณในกำร

ปฏิบัติงำน 

เรียนไปท ากิจกรรม 

10. นักศึกษาที่ขยันจะเก็บ
คะแนนทุกอย่าง โดยเฉพาะ
นักศึกษาชั้นสูง ๆ จะตั้งใจ
และขยันมากข้ึน 

11. นักศึกษาการแต่งกายไม่
สุภาพ เช่นผู้หญิงไม่ใส่เข็ม
ขัด  

 

 

3.4.4 กำรประเมินกระบวนกำรสหกิจศึกษำ  

 กระบวนการสหกิจศึกษาของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนบัว่าเป็นกระบวนการที่มีความส าคญั
อย่างยิ่ง เนื่องจากสหกิจศึกษาจะเป็นการประมวลความรู้และทักษะในวิชาชีพของนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาจะได้ประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ฝึกประสบการณ์
ท างาน เรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนาธรรมขององค์กร สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอม
และพัฒนานักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ   

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ก าหนดช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไว้ที่ 4 
เดือน (16 สัปดาห์) ดังนั้น กระบวนการสหกิจ ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งสามารถจ าแนกกระบวนการที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบได้ดังนี้ 

 
3.4.4.1  กระบวนกำรสหกิจศึกษำในส่วนที่รับผิดชอบโดยศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (http://coop.wu.ac.th/) ประกอบด้วย 
1)  ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ปีการศึกษา 

 (1) ยื่นใบสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 (2) ลงทะเบียนเรียนรายวิชา OCC-390 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) 

0.5(2-0-4) ล่วงหน้าก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่เน้นการวางแผนชีวิตด้าน
อาชีพ การฝึกทักษะการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ และความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาต้องได้รับผล
การเรียนในรายวิชานี้ในระดับคะแนน S จึงจะมีสิทธิ์สมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2)  ภาคการศึกษา ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 2.1)  ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา  2 ภาคการศึกษา 

 (1) ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

http://coop.wu.ac.th/
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 (2) หากนักศึกษามีความประสงค์จะเสนอสถานประกอบการใหม่ ให้ยื่นค าร้องโดยใช้แบบฟอร์ม
เสนอสถานประกอบการโดยนักศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจ า
หลักสูตร ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของภาคการศึกษา 

 2.2)  ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
 (1) นักศึกษาส่งแบบยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษา 
 (2) ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา รายชื่อสถานประกอบการและส่งใบสมัครงานสหกิจ

ศึกษา รวมทั้งแบบเลือกล าดับสถานประกอบการ ในสัปดาห์ที่ 3-4 ของภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือก
สถานประกอบการได้  3  ล าดับ 

 (3) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 
 (4) ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และรับแบบขออนุญาตผู้ปกครอง 
 (5) ส่งแบบขออนุญาตผู้ปกครองในสัปดาห์ที่ 8 ของภาคการศึกษา 
 (6) ผ่านการอบรมเสริมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบถ้วน ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพก าหนด 
 (7) เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ” และรับเอกสาร ดังนี้ 

- แบบแจ้งผลการติดต่อสถานประกอบการ  
- แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถานประกอบการ  
- แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
- แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน และพนักงานที่ปรึกษา  
- แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน  
- แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   

 (8) รับหนังสือส่งตัวพร้อมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ  

3)  ภาคการศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 (1) นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการตามวันเวลาที่ก าหนดให้รายงานตัว หากเกิด

เหตุขัดข้องในระหว่างการเดินทางและไม่สามารถเดินทางไปถึงตามก าหนดเวลาได้ ให้นักศึกษารีบติดต่อสถาน
ประกอบการทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานประกอบการในวันหยุด เพราะจะไม่
สะดวกในการรายงานตัวและหาที่พัก 

 (2) นักศึกษาต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถานประกอบการ แบบแจ้ง
แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา และแบบแจ้งโครงร่าง
รายงานการปฏิบัติงาน มายังศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ภายในสัปดาห์ที่ 3 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
จะท าการจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้อาจารย์นิเทศ เพื่อตรวจสอบ ให้ข้อแนะน าเพิ่มเติม หรือให้ค าปรึกษาระหว่างนิเทศ
งาน 

(3) นักศึกษาต้องส่งรายงานให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานและปรับแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยตามค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษา 

 (4) เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาน า เสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถาน
ประกอบการก่อนกลับมหาวิทยาลัย 

4)  ภาคการศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 (1) นักศึกษาส่งรายงานให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภายในเวลาที่ก าหนด  
 (2) นักศึกษาน าเสนอผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่แต่ละหลักสูตรก าหนด  
 (3) นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สถานประกอบการและส านักวิชาหน่วยงานละ 

1 ฉบับ  
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 (4) นักศึกษาจะต้องส่ง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ  
แบบสอบถามโดยนักศึกษา และแผ่นซีดีไฟล์รายงาน พร้อมไฟล์การน าเสนอผลปฏิบัติงาน ส่งที่ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
3.4.4.2  กระบวนกำรสหกิจศกึษำ  โดยหลักสตูรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มหำวิทยำลัยวลัย

ลักษณ ์
1)  ภาคการศึกษา ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 1.1)  ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา  2 ภาคการศึกษา 
 (1) หลักสูตรฯ ท าการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 (2) หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องท าการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

การปฏิบัติงานในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนักศึกษาที่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการได้ จะต้องผ่านการทดสอบนี้ 

(3) อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
และจัดนักศึกษาให้ไปสหกิจฯ ยังสถานประกอบการที่มีความเหมาะสม (Matching processes) โดยใช้วิธีการสอบ
สัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและวัฒนธรรม
องค์กรของแต่ละสถานประกอบการที่เป็นแหล่งฝึกสหกิจฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1.2)  ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
 (1) หลักสูตรฯ ได้มีกิจกรรมติวทบทวนความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดย

อาจารย์ในหลักสูตร โดยในปีการศึกษาได้มีการติวทบทวนความรู้ในเร่ือง “กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน” โดยอาจารย์ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ 

 (2) หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศเตรียมพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
หัวข้อ “ร่วมกันเรียนรู้ สู่ควำมส ำเร็จ ในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ” โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมย่อย ดังต่อไปนี้ 

- ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ โดย อาจารย์ผู้
ประสานรายวิชาฯ  

- นักศึกษาร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่ม “กรณีศึกษาจากรุ่นพี่ สู่การเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”  

- นักศึกษาน าเสนอและแลกเปลี่ยนผลการท ากิจกรรมกลุ่มย่อย  
- อาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมพูดคุย ตอบค าถาม และให้ค าแนะน า

กับนักศึกษา 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะในการ
แก้ปัญหาที่นักศึกษาอาจประสบในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ รวมถึงเป็นการแนะน า
แนวทางการปฏิบัติตัว การใช้ชีวิต ฯลฯ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการสร้าง “ภูมิคุ้มกันทางปัญญา” ให้กับ
นักศึกษาของหลักสูตรฯ ก่อนที่จะก้าวออกสู่ชีวิตการท างานจริง 

(3) หลักสูตรฯ ได้จัดท า “คู่มือ การจัดท ารายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (วันที่ประกาศใช้ : 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
จัดท ารายงานส าหรับนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงกับนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 

(4) หลักสูตรฯ ได้จัดท า “สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และงานที่ได้ปฏิบัติ
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ในแต่ละวัน รวมถึงประมวลเป็นแผนที่ความคิด (Mind map) ในแต่ละสัปดาห์  ซึ่งสมุดบันทึกข้างต้นสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารและตรวจติดตามให้กับพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศได้เป็นอย่างดี 

3)  ภาคการศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 (1) หลักสูตรฯ ได้ก าหนดอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (ผ่านหลักสูตรการ

ฝึกอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย)  ส าหรับนักศึกษาแต่ละคนที่ออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ดังนั้น นักศึกษาแต่ละคน/แต่ละสถานประกอบการที่เป็นแหล่งฝึก จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมกัน 2 คน 

 (2) หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์นิเทศต้องเดินทางไปพบเยี่ยมนักศึกษา พนักงานที่ปรึกษา 
และ/หรือบุคคลในแผนกงานที่เกี่ยวข้อง ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง (ในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 8 - 12) 
เพื่อเป็นการติดตาม ให้ค าแนะน า ประสานงาน เจรจาต่อรอง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีสภาวะการท างาน การใช้
ชีวิต ที่เอ้ือให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมการบรรลุผลตามเป้าหมายของการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ได้มีบางสถานประกอบการที่ได้เชิญอาจารย์ในหลักสูตรฯ ไปร่วมรับฟังการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เช่น บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จ ากัด 

4)  หลังจากที่เดินทางกลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 (1) หลักสูตรฯ ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อ

กรรมการประเมินซึ่งเป็นอาจารย์ในหลักสูตรฯ โดยจะต้องน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 
สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติ โครงการที่ได้จัดท าขึ้นในสถานประกอบการ สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 (2) หลักสูตรฯ ก าหนดให้นักศึกษาต้องจัดท าและส่งรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา จ านวน 
2 เล่ม ให้กับหลักสูตรฯ และส่งกลับไปยังสถานประกอบการ ซึ่งรายงานฉบับดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจทานโดย
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และนักศึกษาจัดส่งภายในเวลาที่ก าหนด  

 (3) หลักสูตรฯ พิจารณาผลการเรียนรู้รายบุคคลของนักศึกษา โดยพิจารณาจากคะแนน
ประเมินโดยพนักงานที่ปรึกษาคิดเป็นร้อยละ 50  ส่วนอีกร้อยละ 50 จะถูกประเมินโดยหลักสูตรฯ ซึ่งจะพิจารณาจาก
คะแนนการน าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา คะแนนรายงานปฏิบัติสหกิจ และคะแนนซึ่งประเมินโดยอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา ซึ่งผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้รับการประเมินคือ S และ U โดยนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน S 
จะต้องมีคะแนนในแต่ละส่วนเกินร้อยละ 60  ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมานักศึกษาจะได้รับผลการเรียน 
S ทุกคน 

 
 

3.4.4.3  ผลกำรประเมินมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม/สหกิจศึกษำ (ตำม มคอ.2) 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนึกศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ที่ได้ออกไปปฎิบัติสหกิจศึกษา 
ณ สถานประกอบการต่างในภาคการศึกษาที่ 2/2558 จ านวน 28 คน และพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการซึ่ง
รับผิดชอบดูแลนักศึกษอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  จ านวน 31 คน  สามารถ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ได้ดังนี้ 
ดังตารางที่ 3.15 
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ตำรำงที่ 3.15  ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากประสบการณ์ภาคสนาม/ สหกิจศึกษา 

 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม/สหกิจ
ศึกษำ (ตำม มคอ.2) 

ผลกำรประเมิน 

นักศึกษำประเมิน
ตนเอง (n=28)  

พนักงำนที่ปรึกษำ 
(n=31) 

ค่ำเฉลี่ย ระดับ ค่ำเฉลี่ย ระดับ 

1.  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์อยา่งเท่าเทียมกนั 

4.53 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 

2. มีองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องด้านอาชีวอนามัยที่
เพียงพอต่อการน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

4.40 มากที่สุด 3.97 มาก 

3. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี การสืบค้นและสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.09 มาก 4.04 มาก 

4. มีความคิดริเริ่ม ท างานเป็นทีมได้ ปรับตัวได้เหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญหน้า 

4.37 มากที่สุด 4.07 มาก 

5. สามารถในการวิเคราะห์ วางแผนและหาแนวทางในการแข้
ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ  

4.23 มากที่สุด 4.00 มาก 

6. สามารถเรียนรู้และพฒันาองค์ความเพิ่มเติมที่ทันสมยัได้ด้วย
ตนเอง 

4.32 มากที่สุด 3.97 มาก 

7. มีทักษะการท างานในบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ในสถานประกอบการจริง  

4.28 มากที่สุด 3.86 มาก 

8. การบูรณาการองค์ความรู้ประยกุต์ใช้ในการท างานได้
เหมาะสม 

4.32 มากที่สุด 4.06 มาก 

 

3.4.4.4 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ดูแลด้านสหกิจศึกษาของ
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ด้านวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิชาชีพที่มีความเจนชัดเจนว่านักศึกษา จบไป
ท างานอะไร มีขั้นตอนการท างานก็ชัดเจน ระบบงานไหลลื่นไม่มีติดขัด และนักศึกษาจบไปสามารถช่วยกัน
แก้ปัญหาและดูแลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการได้นักศึกษามีความรู้แต่ยัง



33 
 

ขาดการกล้าตัดสินใจ ความคาดหวังต่อบัณฑิต จากสถานประกอบการ ต้องการคนที่มีพฤติกรรมดี มีทักษะใน
งานวิชาการแน่น คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กล้าตัดสินใจและท าให้ได้  

ด้านอาจารย์เข้าใจกระบวนการสหกิจศึกษา การประสานงาน การเงินและงบประมาณที่ใช้ใน
การสหกิจศึกษา กระบวนการการนิเทศนักศึกษาสหกิจ และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการบริการวิชาการสู่สถานประกบอการยังน้อย เช่น OHSEC ยังไม่ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง 
อาจจะต้องต่อยอดประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

ด้านภาพลักษณ์และการมีชื่อเสียง ถือว่าเป็นอันดับต้นๆ ที่มีคุณภาพ สถานประกอบการชื่อถือ 
เชื่อมั่น จบไปท างานได้ ชื่อเสียงอยู่ในเกณฑ์ดี  สถานประกอบการต้องการรับนักศึกษาไปท างาน แต่หลักสูตร
ป้อนนักศึกษาให้ไม่เพียงพอ 

ด้านความรู้ นักศึกษาต้อมมีความรู้ด้านกฎหมายที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และควรมีทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้จริงสื่อสารได้เสริมทักษะการฝึกงานภาคฤดูร้อน เช่น สหกิจศึกษา 4 สัปดาห์  และอีก 
2 สัปดาห์ อาจารย์อาจจะต้องจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งจะต้องเลือกสถานประกอบการที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดี  

ด้านกระบวนการนิเทศของอาจารย์ ต้องดูแลนักศึกษาตั้งแต่เริ่มไปจนสิ้นสุดกระบวนการ 
นักศึกษาและอาจารย์จะต้องมีการติดต่อกัน ประสานงานกัน เพ่ิมกระบวนการติดตาม ท าปฏิทินติดตามสหกิจ
ศึกษา และอาจจะให้สถานประกอบการท าทะเบียนโครงการที่ต้องการ ต้องเลือกสถานประกอบการล่วงหน้า 2 
เทอมการเลือกรับนักศึกษาสหกิจของสถานประกอบการ first in first out ยกเว้นสถานประกอบการที่มี
สัมพันธ์ที่ดี 

ข้อเสนอแนะ สิ่งที่สหกิจควรจะท าเพ่ือให้ดีขึ้น การท าทะเบียนของสถานประกอบการโดย
หลักสูตรควรท าร่วมกับสหกิจ จัดล าดับของสถานประกอบการที่ดีไม่กลุ่มและกลุ่มสถานประกอบการที่ไม่ควร
ส่งนักศึกษาฝึกสหกิจ  ดังนั้นความพร้อมของนักศึกษาก่อนไปสหกิจ ต้องมีการเตรียมเพราะสถานประกอบการ
มีการคาดหวังสูง  

อ่ืน ๆ การประกวดสหกิจศึกษา (เครือข่ายสหกิจศึกษา) ต้องการคัดเลือกนักศึกษาไปประกวด
โครงการสหกิจระดับประเทศ 6 มิ.ย. ของทุกปี โดยขั้นตอนของสหกิจศึกษาจะล้อตาม สกอ. นักศึกษาจบ 4 ปี 
แต่หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ แผนการศึกษาเอ้ือให้นักศึกษาจบ 3 ปี 2 เทอมได้ ท าให้ช่วงที่ประกวดนักศึกษา
บางคนจบไปท างานแล้ว 

3.4.4.5 สิ่งที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมจากการที่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ 

นักศึกษาได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจากการที่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการโดยแบ่งเป็น 6 ด้านตามคุณลักษณะของบัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 3.16 
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ตำรำงท่ี 3.16 การเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

คุณลักษณะของบัณฑิตตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

สิ่งที่นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำเพิ่มเติมจำกกำรฝึกสหกิจศึกษำ/ 
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนประกอบกำร 

1. การพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กฎระเบียบวินัย วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตาม 
ความอดทนในการท างาน  

2. การพัฒนาดา้นความรู้ งานดา้นกฏหมาย การตรวจสอบการปฏิบัตงิานของผู้รับเหมา  
การประยุกต์ใช้รายวชิากบัการปฏิบัติงานจริง  
เรียนรู้วิธีการท างานกับพนักงานจริง ๆ สถานที่จริง น ามาซึ่งการแก้ปัญหา 
กฎระเบียบในโรงงานกลัน่น้ ามนั การท างานและเอกสารต่าง ๆ  
กระบวนการท างานของ จป.วชิาชีพ  
การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานต่างๆ  

3. การพัฒนาดา้นทักษะทาง
ปัญญา 

ความเป็นผูน้ า กล้าคิด กลา้พูด กล้าแสดงออก ความกล้าหาญ ความอดทน 
การคิดวิเคราะห์ที่เป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตดัสินใจมากข้ึน 
มีความรอบคอบมากข้ึน 
ทักษะการปรับตวัให้เข้ากับผู้อ่ืน 
การเตรียมตัวพร้อมและเห็นภาพตนเองชัดเจนขึ้น หาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองได ้
สร้างความมัน่ใจในตัวเองพร้อมรับมือกับผู้ร่วมงาน 

4. การพัฒนาดา้นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การอยู่รวมกับสังคม การมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีต่อคนอื่น  
รู้จักบัณฑิตรุ่นพี่ ที่จะเป็นบุคคลให้ค าปรึกษาและประสบการณท์ างานที่ดไีด้  
การปรับตัวชวีิตของการท างาน เข้าหาคน  
การท างานร่วมกับผู้อืน่การเป็นอยู่กับสังคม 
หน้าที่ความรบัผิดชอบต่อการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

5. การพัฒนาดา้นทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
การประสานงานกับหน่วยงาน และราชการ 
การน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
การวิเคราะห์แก้ปัญหา จัดล าดบัความส าคัญ 

6. การพัฒนาดา้นทักษะปฏบิัติ
ทางวชิาชีพ 

การปฏิบัติงานจริงในสถานที่จรงิ สามารถท าให้เราเตรียมตัวเเละสามารถเห็นตัวเอง
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวา่สิง่ไหนที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดความรู้  
ประสบการณ์ในสถานที่จริง ถือว่าเป็นการพฒันาเพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องเรียน
การวิเคราะห์แก้ปัญหาหน้างานได้ 
การท า JSA&SSOP 
เรียนรู้ระบบมาตรฐานและการ audit เพิ่มเติม เช่น ระบบของ BSCI , GI5 , ISO 
50001 , HALAL, product sustain เป็นตน้ และเรียนรู้การออกแบบการออก
ใบอนุญาต work permit แก่ผู้รับเหมา 
การจัดประชุม คปอ.  
สร้างสุขมองภาพลักษณะงานของ จป. ได้ชัดเจนขึ้น  
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คุณลักษณะของบัณฑิตตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

สิ่งที่นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำเพิ่มเติมจำกกำรฝึกสหกิจศึกษำ/ 
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนประกอบกำร 

น าความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานจริง การเรียนรู้การท างานจริง  
ฝึกให้มีความมั่นใจในการท างานด้าน Safety 
หลักการท างาน การวางแผน เห็นกระบวนการท างานเปน็รูปแบบแผนชัดเจนขึ้น 
การบริหารงานดา้มความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ประสบการณ์การเรียนรู้ระบบงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมจริง รับความกดดันจริง 

 
3.4.5 กำรประเมินด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ได้มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เพราะตระหนักว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่เป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรฯ มีการวางการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่ เสริมการจัดบริการแก่
นักศึกษาอย่างเพียงพอ อาทิเช่น 

3.4.5.1 ด้านกิจกรรมนกัศึกษา 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมวางพร้อม

ให้กับนักศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัย โดยทาง 
มหาวิทยาลัยฯ ส านักวิชาฯ และหลักสูตรฯ ได้เตรียมกิจกรรมต่าง ๆเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในทุกด้านก่อนเข้าสู่
การเรียน และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ให้กับทุกชั้นปี โดยค านึงถึงความเหมาะสม
และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการท างานต่อไป  จัดให้มีรุ่นพี่และอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถดูแลนักศึกษาได้
อย่างใกล้ชิด  โดยกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมปรับทักษะการใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน  กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษาสาธารณสุข ชั้นปี 1   กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์
น้องพี่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  กิจกรรมการลดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   กีฬาสาธารณสุข
สัมพันธ์  กิจกรรมเสริมหลักสูตรเส้นทางสู่วิชาชีพ และกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เป็นต้น 

3.4.5.2 ด้านกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการต่างๆ อาทิเช่น  1) โครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและความสามารถสู่สากล (OCC 59-1) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ
และเสริมทักษะวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร ได้แก่ การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ  การศึกษาดูงาน ณ ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เส้นทางการเป็นสู่จป.วิชาชีพ 
การศึกษาดูงานในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 30 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
2) โครงการบูรณาการพันธกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OCC 59-3) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และร่วมสร้าง สังคมและชุมชนให้เป็นสังคมสุขภาพที่เข้มแข็งแบบองค์รวม ได้มีการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้ และเทคนิคการเอาตัว
รอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับนักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (นครอุทิศ)  กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
อัคคีภัย และซ้อมแผนอพยพดับเพลิง ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยการเชิญวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) รุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่ามาแนะน าแนว
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ทางการเรียน และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นต้น 3.)โครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในวิชาชีพ (OCC 59-4) โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ให้บัณฑิตเป็นคนเก่ง และ
คนดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสขุ ซึ่งภายใต้โครงการนี้ได้มีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการพัฒนา
บุคลิกภาพ กิจกรรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ กิจกรรมวันความปลอดภัยในการท างานแห่งชาติ  กิจกรรม
ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม ในสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 9 ณ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  กิจกรรม
สัมนาสโมสรนักศึกษาส านักสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน  การ
เตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษาและการท างาน เป็นต้น 
โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร เนื่องจากให้ความคิดเห็นว่า สามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมในสังคม และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการท างานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 สรุปการประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยนักศึกษาทุกชั้น
ปีที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นรายละเอียดดังภาพที่ 3.2  

 

ภำพที่ 3.2 การประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

3.5 กำรประเมินผลผลิต 
3.5.1 กำรประเมินด้ำนภำพลักษณ์และกำรมีชื่อเสียง 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์และการมีชื่อเสียงโดยได้รับฟัง
ผลการสอบถามจากบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยจากช่องทางต่างๆ เช่น การวิเคราะห์
แบบสอบถามเชิงคุณภาพจากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมินในภาพรวมดังนี้ 

3.5.1.1 ด้านอาจารย์ : หลักสูตรฯ มีอาจารย์มีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือมีความรู้ ความช านาญใน
วิชาการที่มีความแตกต่าง มีการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเชื่อมโยงความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของการท างานเป็นทีมที่ดี 

3.5.1.2 ด้านนักศึกษา : อยู่ในเกณฑ์ดีและดีขึ้น และควรเสริมการสร้างจิตส านึกด้านอาชีวอนามัยฯ ให้
มากข้ึน (Role Model) เพิ่มเติมการสร้างชื่อเสียงของนักศึกษาในกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดอื่น ๆ เช่น งานกาชาดประจ าปี งานสารทเดือนสิบ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
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3.5.1.3 ด้านหลักสูตร : มีการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ทันสมัย และตอบความต้องการของ
ตลาดแรงงาน นักศึกษาได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการในระดับที่ดี 

3.5.1.4 ด้านสถานประกอบการ : หลักสูตรฯ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอันดับต้น ๆ สามารถปฏิบัติงานได้
เป็นที่พอใจของสถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาในหลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานค่อนข้างสูง 
และสถานประกอบการยินดีรับนักศึกษาร่วมงาน 

 
3.5.2 กำรประเมินด้ำนจ ำนวนผู้จบกำรศึกษำ     
ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษาพบว่า แนวโน้มของนักศึกษาที่พ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2555-2558 

ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาคงอยู่ที่เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันนักศึกษาของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.28 ดังภาพที่ 3.3   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้นสภาพการเปน็นักศึกษาและนักศึกษาปัจจบุัน ปีการศึกษา 2555-2558 
 
3.5.3 ผลกำรประเมินจำกบัณฑิต 
จากการส ารวจข้อมูลจากบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) 

บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  จ านวน 60 คน และ 2) บัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จ านวน 28 คน สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยครอบคลุม 6 ด้าน คือ  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  6) ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ   จากการประเมินผลบัณฑิตโดย
บัณฑิตสามารถแสดงผลการศึกษา โดยภาพรวมความพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่อคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิโดยบัณฑิตการศึกษา 2557  อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4. 15±0.57 คะแนน และบัณฑิต
การศกึษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.38±0.55 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด   ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านมี
ดังต่อไปนี้ 

 
 

ร้อยละ 
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยบัณฑิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจของบัณฑิตในปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
4.34±0.58 คะแนน  และบัณฑิตปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53±0.55 คะแนน เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า บัณฑิตมีความซื่อสัตย์ สุจริตได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด นั่นคือ 4.61±0.50 คะแนน  

2. ด้านความรู้ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยบัณฑิตด้านความรู้ พบว่า มี
คะแนนความพึงพอใจของบัณฑิตในปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.12±0.54 คะแนน  
และบัณฑิตปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.40±0.57 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า บัณฑิตมีความรู้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างถูกต้องได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
นั่นคือ 4.50±0.58 คะแนน 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา 
พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของบัณฑิตในปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
4.13±0.49 คะแนน  และบัณฑิตปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.31±0.57 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บัณฑิตมีทักษะในการเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีทักษะการใช้ชีวิต 
(ความสามารถในการจัดการความเครียดของตนเองได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด นั่นคือ 4.50±0.51 คะแนน 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยบัณฑิตด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของบัณฑิตในปีการศึกษา 2557 
และบัณฑิตปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.30±0.56 , 4.60±0.55 คะแนน ตามล าดับซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าบัณฑิตสามารถสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และเลือกใช้ภาษาถูกต้องมี
ระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.61±0.50 คะแนน  
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยบัณฑิตด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของบัณฑิตในปี
การศึกษา 2557 และบัณฑิตปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 3.89±0.58 , 4.09±0.53 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าบัณฑิตสามารถสามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การน าเสนอ 
รวมทั้งสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลมีระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ 4.11±0.50 คะแนน 
3.5.2.6 ด้านทกัษะปฏิบตัทิางวิชาชพี 
 ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของบัณฑิตด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
พบว่า มีคะแนนความพึงพอใจของบัณฑิตในปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.11±0.48 
คะแนน  และบัณฑิตปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.34±0.53 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าบัณฑิตมีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยมี
ระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.32±0.64 คะแนน 
รายละเอียดผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านโดยบัณฑิตแสดงดังตารางที่ 
3.17 
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ตำรำงที่ 3.17 ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒโิดยบัณฑิต 

คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจ 

บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2557 
(n=60) 

บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2558 
(n=28) 

ค่ำเฉลี่ย± SD ระดับ ค่ำเฉลี่ย± 
SD ระดับ 

1. กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม     

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 4.32±0.53 มากที่สุด 4.61±0.50 มากที่สุด 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ สังคม และมีจิตสาธารณะ 

4.28±0.58 มากที่สุด 4.50±0.58 มากที่สุด 

1.3 เคารพสิทธิ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.38±0.61 มากที่สุด 4.43±0.63 มากที่สุด 

1.4 มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.37±0.61 มากที่สุด 4.57±0.50 มากที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย 4.34±0.58 มำกที่สุด 4.53±0.55  มำกที่สุด 

2. กำรพัฒนำด้ำนควำมรู้       

2.1 มีความรู้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่างถูกต้อง 

4.12±0.52 มาก 4.50±0.58 มากที่สุด 

2.2 มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และขา่วสารในงานอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4.12±0.52 มาก 4.32±0.61 มากที่สุด 

2.3 มีความรู้เพียงพอไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนางานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ 

4.13±0.57 มาก 4.39±0.50 มากที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย 4.12±0.54  มำก 4.40±0.57  มำก
ที่สุด 
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คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจ 

บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2557 
(n=60) 

บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2558 
(n=28) 

ค่ำเฉลี่ย± SD ระดับ ค่ำเฉลี่ย± 
SD ระดับ 

3. กำรพัฒนำด้ำนทักษะทำงปญัญำ 

3.1 สามารถค้นหาแหล่งข้อมูล ท าความเข้าใจ คิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อยา่งเป็นระบบ 

4.08±0.50 มาก 4.21±0.57 มากที่สุด 

3.2 สามารถจัดล าดบัความส าคัญของปัญหาและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสนิใจ 
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

4.10±0.54 มาก 4.25±0.59 มากที่สุด 

3.3 สามารถริเริ่มงานทีส่นใจ และงานด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยได้ 

4.13±0.65 มาก 4.39±0.57 มากที่สุด 

3.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาข้อ
ขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.15±0.66 มาก 4.21±0.63 มากที่สุด 

3.5 มีทักษะในการเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและ
มีทักษะการใช้ชีวิต (ความสามารถในการจัดการ
ความเครียดของตนเอง 

4.20±0.61 มากที่สุด 4.50±0.51 มากที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย 4.13±0.49 มาก 4.31±0.57  มำกที่สุด 

4. กำรพัฒนำด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ 

    

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างของผู้อื่น 

4.40±0.59 มากที่สุด 4.57±0.57 มากที่สุด 

4.2 รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวได้อย่าง
เหมาะสม 

4.40±0.59 มากที่สุด 4.61±0.57 มากที่สุด 

4.3 สามารถสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ตรงเป้าหมาย 
และเลือกใช้ภาษาถูกต้อง 

4.10±0.57 มาก 4.61±0.50 มากที่สุด 
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คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจ 

บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2557 
(n=60) 

บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2558 
(n=28) 

ค่ำเฉลี่ย± SD ระดับ ค่ำเฉลี่ย± 
SD ระดับ 

 ค่ำเฉลี่ย 4.30±0.56 มำกที่สุด 4.60±0.55 มำกที่สุด 

5. กำรพัฒนำด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

5.1 สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมา
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และ
แก้ไขปัญหาการท างานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

3.80±0.60  มาก 4.11±0.50  มาก 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และทางวิชาชีพ 

3.88±0.56  มาก 4.04±0.58  มาก 

5.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
น าเสนอ รวมทั้งสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธผิล 

4.00±0.58  มาก 4.11±0.50  มาก 

 ค่ำเฉลี่ย 3.89±0.58  มำก 4.09±0.53  มำก 

6. กำรพัฒนำด้ำนทักษะปฏิบัตทิำงวิชำชีพ       

6.1 สามารถปฏบิัติงานดา้นอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยท าการประเมิน วิเคราะห์ 
ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าแก่สถาน
ประกอบการได 

4.08±0.65 มาก 4.32± 0.55 มากที่สุด 

6.2 สามารถท าตรวจวัดดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมในการท างานแก่สถานประกอบการได้ 

4.00±0.71 มาก 4.21±0.57 มากที่สุด 

6.3 มีทักษะในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
และจัดบริการสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อยา่ง
เหมาะสม 

4.08±0.53 มาก 4.32±0.54 มากที่สุด 
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คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจ 

บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2557 
(n=60) 

บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2558 
(n=28) 

ค่ำเฉลี่ย± SD ระดับ ค่ำเฉลี่ย± 
SD ระดับ 

6.4 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนางานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ 

4.07±0.52 มาก 4.32±0.48 มากที่สุด 

6.5 มีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

4.32±0.64 มาก
ที่สุด 

4.54±0.51 มากที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย 4.11±0.48  มำก 4.34±0.53  มำกที่สุด 

ควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยในภำพรวม 4.15±0.57  มำก 4.38±0.55  มำกที่สุด 

 

 3.5.3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณทิตที่มีต่อหลักสตูรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

ตำรำงที่ 3.18 ความคิดเห็นของบัณฑิตมีต่อหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ควำมถี่ บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2557  (n=60) ควำมถี่ บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2558  (n=28) 
9 
 
 
 
 
2 

การเรียนแบบ PBL จะช่วยให้นกัศึกษา :  
เพิ่มความกระตือรือร้น สามารถค้นหาความรู้
ด้วยตัวเอง ท างานเปน็ทีม กล้าคิด กล้าท า มี
ความเป็นผูน้ า กล้าน าเสนอ / ในการท างาน
จริงจ าเป็นต้องใช้ทักษะดา้นนี้มาก 
ด ารงไว้ซึ่งความดีงาม ความรัก ความอบอุ่นที่
อาจารย์มีให้กับนักศึกษา เหมือนดั่งเป็น
ครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่ง / เป็น
หลักสูตรที่อบอุ่น อาจารย์เปน็กันเอง 

7 หลักสูตรฯ มีความเข้มข้น และครอบคลุมงาน
ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ความรู้ที่
ได้รับนักศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได ้

2 ประทับใจการเรียนการสอนแบบ PBL 
สามารถฝึกทักษะของนักศึกษาได้ในหลายๆ 
ด้าน 

4 การเรียนการสอนของหลักสูตรฯ สร้างความ
ภูมิใจและประทบัใจให้กับผู้เรียน : ได้ฝึกความ
อดทน ตรงต่อเวลา ได้พัฒนาบคุลิกภาพจากคน
ที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 

1 อาจารย์มีการถ่ายทอดความรู้ทัง้ด้านทฤษฎี
และปฏิบตัิอย่างเต็มความสามารถให้กับ
นักศึกษา คอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ใน
กรณีที่มีปัญหาทั้งในการเรียนและในชวีิต 

4 อาจารย์มีความเปน็กันเอง เอาใจใส่ ให้ความ
อบอุ่นกับนักศึกษา / นักศึกษารูส้ึกดีใจที่ได้เปน็
ส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ / รู้สึกรักและผูกพันธ์
ต่อหลักสูตรทั้งอาจารย์ เพื่อ และรุ่นน้อง 
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ควำมถี่ บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2557  (n=60) ควำมถี่ บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2558  (n=28) 
1 ดีใจและประทบัใจที่จบการศึกษาจาก

หลักสูตรอาชีวอนามัย มวล. 
3 หลักสูตรฯ สามารถผลิตบัณฑิตออกมาได้อย่าง

มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลยัอื่นๆ ได ้

1 หลักสูตรมีเนื้อหาที่ครอบคลุม นักศึกษา
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปปฏบิัตงิานจริงได้ 

1 ถึงจะเรียนหนัก งานเยอะ นอนดึก แต่สุดท้าย
สิ่งเหล่านี้จะช่วยฝึกความอดทน ความตั้งใจ 
และการบริหารเวลา 

1 ต้องการให้อาจารย์ในหลักสูตรรับผิดชอบ
ดูแลรายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์เพื่อจะ
ได้ดูแลนักศึกษาได้ดียิง่ขึ้นและมกีารตัดเกรด
ที่เป็นระบบเดียวกัน 
 

1 เป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมในด้านของอุปกรณ์
การเรียนการสอน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตการท างานจริงได ้

 

3) หัวข้อหรือประเด็นเด่นที่หลักสูตรฯ ควรเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.19 

ตำรำงที่ 3.19 ความคิดเห็นของบัณฑิตดา้นหัวข้อที่หลักสูตรควรเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอน 

ควำมถี่ บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2557  (n=60) ควำมถี่ บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2558  (n=28) 
15 เน้นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น / การใช้

ภาษาอังกฤษในการ Presentation / ฟัง พูด 
อ่าน เขียน / ศัพท์เฉพาะทางในวิชาชีพ / 
การติดต่อสื่อสาร / Slide สอนควรใช้
ภาษาอังกฤษ 

9 กฎหมายความปลอดภัยฯ และมาตรฐานที่
เก่ียวข้อง : ควรสอนให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริง ไม่ใช่ท่องจ าอย่างเดียว / 
สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาตา่งๆ มากยิ่งขึ้น 

5 เพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม Excel / เปิดสอน
การใช้โประแกรม MS Excel เป็น 1 วิชา
เรียน 

9 เพิ่มหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม MS Excel 

4 ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้และทดลอง ลง
มือปฏิบัติจริงในรายวชิาที่มีภาคปฏิบัติ / เพิ่ม
การเรียนแบบภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น / ซ้อม
อพยพหนีไฟจริง 

7 เพิ่มการสอดแทรกเนื้อหาและจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระหว่างการ
สอนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาต่อตัว
นักศึกษามาขึ้น 

4 ต้องการให้เพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
จ าเป็นในงานอาชีวอนามัยฯ : MS Word, 
Photoshop 

4 โปรแกรมการค านวณที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอ
นามัยฯ : CAMEO, ALOHA, MARPLOT, 
โปรแกรมจัดท าแผนที่แนวเสน้เสียง (Noise at 
Work), โปรแกรมออกแบบต่างๆ 

2 ให้นักศึกษาลงพื้นที่และฝึกใช้เครื่องมือ ณ 
สถานประกอบการจริง ในทุกภาคการศึกษา 

3 เพิ่มเทคนิคและฝึกปฏิบตัิการเก่ียวกับการ
สอบสวนอุบัติเหตุ 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรมในเชิงปฏบิัติ เช่น 
ปั้นจัน่ หม้อน้ า 

3 เพิ่มรายวิชาที่เก่ียวกับงานชา่ง หรืองานทาง
วิศวกรรมมากยิ่งขึ้น เช่น งานเชือ่ม งานปนู 
งานเดินท่อไฟ บอยเลอร์ ไฟฟ้า ฯลฯ  เพื่อจะ
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ควำมถี่ บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2557  (n=60) ควำมถี่ บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2558  (n=28) 
ได้มีความรู้และเข้าใจ สามารถมองหาจุดเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในแต่ละงาน รวมถึงได้รวูิธีการ
ปฏิบัติงานทีป่ลอดภัยได ้ 

1 วิชาดา้นการสาธารณสุขพื้นฐาน เช่น การท า
แผลเบื้องต้น ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น 

2 หลักสูตรฯ ควรจัดเรียงรายวิชาเรียนตามแผน
ของหลักสูตรให้เหมาะสมกว่านี้ : ใส่เนื้อหา
เก่ียวกับวิชาชพีตั้งแต่ชัน้ปทีี่ 1 

 

 

2 ควรเพิ่ม Lab ปฏิบัติการทีต่้องฝึกปฏิบัติใน
หน้างานจริงๆ เชน่ การติดตั้งนัง่ร้าน วิศวกรรม
ความปลอดภัยเบื้องตน้ 

 

 

2 เพิ่มการศึกษาดูงาน : ในภาคอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากภาคใต้ 

  2 เพิ่มรายวิชาเก่ียวกับความปลอดภัยในการ
ขนส่ง (Logistic & Transportation) ส าหรับ 
จป.ว. Logistics : เส้นทาง ชนดิรถ กฎหมาย  

  2 การค านวณการใช้เครน 
  1 เทียบเคียงแผนการศึกษาและรายวิชาของ

หลักสูตรฯ กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพื่อค้นหา
ช่องว่างทีจ่ะเติมเต็มเนื้อหาให้กับนักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในทุกๆ ด้านมาก
ยิ่งขึ้น 

  1 ตารางเรียนในบางภาคการศึกษาแน่นเกินไป 
ควรปรับให้เหมาะสมกับนักศึกษา เนื่องจากจะ
ส่งผลต่อการสอบหรือการวัดผลได้ 

  1 หลักสูตรสอนเนื้อหาแน่นมาก ในบางครั้งจะ
เน้นทางด้านวิชาการมากเกินไป ซึ่งเมื่อปฏิบัติ
จริงจะท าได้ยาก 

  1 เพิ่มเทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
รวมถึงผู้ฟังในระดบัต่างๆ 

  1 ควรจัดให้มีต าราเรียนในรายวิชาต่างๆ เพื่อ
สนับสนนุการเรียนรู้ของนักศึกษามากยิ่งขึน้ 

  1 ควรจัดให้มีการเรียนการสอนครอบคลุมในส่วน
ของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาชว่ง (ให้ครอบคลุม
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้) 

  1 หลักสูตรควรจัดซื้อเคร่ืองตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมี
ความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง 

  1 เพิ่มการถ่ายทอดประสบการณข์องบัณฑิตที่จบ
การศึกษาแล้วไปเข้าท างานเป็นพนักงานใหม่ 

  1 ฝึกการเปิด Work Permit (Hot work, Cold 
work) 
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  4)  คุณลักษณะเด่น-ด้อยของบัณฑิตปีการศึกษา 2558  (n=28) รายละเอียดแสดงดงัตารางที ่3.20 

ตำรำงที่ 3.20  ความคิดเห็นของบัณฑิตดา้นคุณลักษณะเดน่-ด้อยของบัณฑิตปีการศึกษา 2558 

ควำมถี่ คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต ควำมถี่ คุณลักษณะด้อยของบัณฑิต 
18 ความอดทนต่อภาระงาน สู้งาน 13 ขาดความมั่นใจในตัวเอง : ไม่กล้าตัดสนิใจ / 

ไม่ค่อยกล้าแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น 
14 อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธท์ี่ด ีสามารถ

ท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้
13 การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

9 มีความซื่อสัตย ์ 6 เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : MS 
Excel / โปรแกรมการจัดการข้อมูล 

8 มีความขยัน พยายาม กระตือรือร้น และ
ตั้งใจท างาน 

3 การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 

8 กล้าคิด กล้าพูด กล้าท า กล้าแสดงออก 2 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่เก่ง 
5 มีความรับผิดชอบในหนา้ที่การงานทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 
2 พูดส าเนียงทองแดง / พูดจาไม่เพราะ เป็นคน

แข็ง 
5 ความมีระเบียบวนิัย 2 ขาดการจัดล าดับความส าคัญของงาน ท าให้การ

ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
4 มีทักษะในการน าเสนอ สามารถสื่อสารกับ

บุคคลอื่นหรือคนหมู่มากได้เป็นอย่างดี 
1 ไม่ค่อยมีภาวะผูน้ า 

4 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 1 การคิดวิเคราะห์ยังไม่ดีพอ 
3 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนาตน 1 ขาดความละเอียดในการท างาน 
3 ตรงต่อเวลา   
3 สามารถทนรับแรงกดดันที่เกิดขึน้จากการ

ท างาน 
  

2 สามารถปรบัตัวให้เข้ากับสังคมหรือ
สภาพแวดล้อมใหม่ได้งา่ย 

  

2 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้   
1 มีภาวะผูน้ า   
1 สามารถปฏบิัติงานได้หลากหลาย   

 

5) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ บัณฑติปีการศึกษา 2558  (n=28) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.21 

ตำรำงที่ 3.21 แสดงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ บัณฑิตปีการศึกษา 2558   

ควำมถี่ บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2558  (n=28) 
11 ควรมีการออกฝึกสหกิจ (ฝึกงาน) อย่างน้อย 2 คร้ัง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หน้างานจริง ท าให้นักศึกษา

มีทักษะในการท างาน และมปีระสบการณโ์นวชิาชีพมากยิง่ขึ้น 
1 ต้องการให้หลักสูตรจัดให้นักศึกษาเข้าสอบ TOEIC ก่อนที่จะจบการศึกษา 
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3.5.4  ผลกำรประเมินบัณฑติ โดยผู้ใชบ้ัณฑิต 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยครอบคลุม 6 ด้าน คือ  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  6) ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ   จากการประเมินผลบัณฑิตโดยผู้ใช้
บัณฑิตสามารถแสดงผลการศึกษา โดยภาพรวมความพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่อคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิโดยผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.19±0.81 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านมี
ดังต่อไปนี้ 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.58±0.58 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า บัณฑิตมีความซื่อสัตย์ สุจริตได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด นั่นคือ 4.68±0.48 คะแนน  

2. ด้านความรู้ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒโิดยผูใ้ช้บัณฑติด้านความรู้ พบว่า 
มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 3.97±0.65 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บัณฑิต
มีความรู้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างถูกต้องได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด นั่นคือ 4.03±0.55 
คะแนน 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะทาง
ปัญญา พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของบัณฑิต เท่ากับ 4.04±0.73 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บัณฑิตสามารถริเริ่มงานที่สนใจ และงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ได้คะแนน
ความพึงพอใจมากที่สุด นั่นคือ 4.03±0.71 คะแนน 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของบัณฑิตในปีการศึกษาเท่ากับ 
4.47±0.69 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าบัณฑิตรู้จักกาลเทศะ มีสัมมา
คารวะ วางตัวได้อย่างเหมาะสมมีระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.68±0.54 คะแนน ตามล าดับ 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 
4.049±0.70 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าบัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และทางวิชาชีพโดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 
4.13±0.67 คะแนน 
 6. ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ พบว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ยของบัณฑิต เท่ากับ 4.03±0.73 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าบัณฑิตมีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยมี
ระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากบั 4.48±0.72 คะแนน 
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รายละเอียดผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านโดยผู้ใช้บัณฑิต
แสดงดังตารางที่ 3.22 
 
ตำรำงที่ 3.22  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 6 ด้าน โดย
โดยผู้ใชบ้ัณฑิต 

คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ผลกำรประเมิน (n=31) 

ค่ำเฉลี่ย± SD ระดับ 

1. กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม   

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 4.68±0.48 มากที่สุด 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และมีจิต
สาธารณะ 

4.58±0.67 มากที่สุด 

1.3 เคารพสิทธิ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.55±0.57 มากที่สุด 

1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน 4.52±0.58 มากที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย 4.58±0.58 มากที่สุด 

 

2. กำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ 

  

2.1 มีความรู้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างถูกต้อง 4.03±0.55 มาก 

2.2 มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และขา่วสารในงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

3.97±0.66 มาก 

2.3 มีความรู้เพียงพอไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพฒันางานอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

3.90±0.75 มาก 

 ค่ำเฉลี่ย 3.97±0.65 มาก 

3. กำรพัฒนำด้ำนทักษะทำงปญัญำ   

3.1 สามารถค้นหาแหล่งข้อมูล ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 

4.03±0.71 มาก 

3.2 สามารถจัดล าดบัความส าคัญของปัญหาและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

3.97±0.71 มาก 
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คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ผลกำรประเมิน (n=31) 

ค่ำเฉลี่ย± SD ระดับ 

3.3 สามารถริเริ่มงานทีส่นใจ และงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได ้

4.19±0.75 มาก 

   3.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานร่วมกันเป็นทีม และ 3.97±0.80 มาก 

 สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

3.5 มีทักษะในการเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีทักษะการใช้ชีวติ 
(ความสามารถในการจัดการความเครียดของตนเอง 

4.06±0.67 มาก 

 ค่ำเฉลี่ย 4.04±0.73 มำก 

4. กำรพัฒนำด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ   

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น 4.58±0.62 มากที่สุด 

4.2 รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวได้อย่างเหมาะสม 4.68±0.54 มากที่สุด 

4.3 สามารถสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และเลือกใช้ภาษาถูกต้อง 4.16±0.90 มาก 

 ค่ำเฉลี่ย 4.47±0.69 มำกที่สุด 

5. กำรพัฒนำด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  

5.1 สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และแก้ไขปัญหาการท างานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

3.97±0.71 มาก 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ
ทางวิชาชีพ 

4.13±0.67 มาก 

5.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การน าเสนอ รวมทั้งสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิผล 

4.03±0.71 มาก 

 ค่ำเฉลี่ย 4.04±0.70 มำก 

6. กำรพัฒนำด้ำนทักษะปฏิบัตทิำงวิชำชีพ   

6.1 สามารถปฏบิัติงานดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยท าการ
ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าแก่สถานจ
ประกอบการได 

3.90±0.70 มาก 

6.2 สามารถท าตรวจวัดดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงให้ 3.83±0.76 มาก 
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คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ผลกำรประเมิน (n=31) 

ค่ำเฉลี่ย± SD ระดับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานแก่สถาน
ประกอบการได ้

6.3 มีทักษะในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และจัดบริการสุขภาพแก ่ 3.86±0.79 มาก 

 ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม   

6.4 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยได้อยา่งเป็นระบบ 

4.06±0.68 มาก 

6.5 มีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

4.48±0.72 มากที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย 4.03±0.73 มำก 

ควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยในภำพรวม 4.19±0.81 มำก 

 
3.5.4.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากผู้ใช้บณัฑิต 

 ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ รายละเอียดแสดง
ตารางที่ 3.23 
 
ตำรำงที่ 3.23 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ควำมถี่ ควำมคิดเห็น 
4 เป็นหลักสูตรที่ช่วยผลิตบุคลากรด้านความปลอดภัยที่ดีและมีคุณภาพออกสู่สังคม สอดคล้องกับวิชาชีพ 

เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ  ต้องการให้ทางหลักสูตรฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2 ควรเพิ่มการสหกิจภาคฤดูร้อนเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น 
2 เป็นหลักสูตรที่สามารถสอนนักศึกษาได้ทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะต่างๆ รวมไปถึงบุคลิกภาพ การอยู่

ร่วมกันในสังคม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
2 หลักสูตรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้

ไปปฏิบัติงานจริงได้ 
2 หลักสูตรฯ สอนให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางวิชาการที่ดี สามารถน ามางานได้จริง 
1 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีคุณภาพต่อการผลิตบัณฑิตเป็น

อย่างมาก ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งดูได้จากนักศึกษาที่ได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
1 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการ

ปฏิบัติงานจริง 
1 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอนให้นักศึกษามีความอดทนสูง  
1 บัณฑิตที่สัมผัสส่วนใหญ่มีนิสัยดี บุคลิกดี แต่งกายเรียบร้อย  
1 นักศึกษามีความชัดเจนในวิชาชีพ 
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 2) ห้อข้อหรือประเด็นเด่นที่หลักสูตรฯ ควรเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
รายละเอียดแสดงตารางที่ 3.24 
ตำรำงที่ 3.24 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้กับนักศึกษา 

 
   
 3)  คุณลักษณะเด่นของบัณฑติ รายละเอียดแสดงตารางที่ 3.25 
 
ตำรำงที่ 3.25  ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับจุดเด่นของบัณฑิต 
 

ควำมถี่ ควำมคิดเห็น 
8 มนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี / รู้จักการวางตัว : เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี / 

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย 
14 รับผิดชอบต่อกิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ท าเป็นอย่างดี / รับผิดชอบต่องาน

ส่วนรวม / มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
8 ตั้งใจท างาน ขยันหมั่นเพียร อดทน มีความกระตือรือร้น 

ควำมถี่ ควำมคิดเห็น 
7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ต้องสามารถน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้จริง / การจัดส่งรายงานที่เก่ียวข้องให้กับหน่วยงานราชการ / ควรเพิ่มการทบทวน 
ติดตาม และเน้นย้ า ความรู้ ความเข้าใจให้สามารถประยุกต์ใช้ได้มากยิ่งขึ้น /  จัดให้ผู้มี
ประสบการณ์มาถ่ายทอด 

5 เพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม Excel / เปิดสอนการใช้โประแกรม MS Excel เป็น 1 วิชาเรียน 
3 เน้นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น / การใช้ภาษาอังกฤษในการ Presentation / ฟัง พูด อ่าน เขียน / 

ศัพท์เฉพาะทางในวิชาชีพ / การติดต่อสื่อสาร / สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
2 ความรู้เรื่องงานช่าง เคร่ืองจักร เครื่องมือ ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโรงงาน 
2 ต้องการให้เพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นในงานอาชีวอนามัยฯ : MS Word, 

Photoshop, SPSS 
2 การวิเคราะห์และสอบสวนอุบัติเหตุ : เพิ่มการใช้เครื่องมือในการสอบสวนอุบัติเหตุและฝึกการ

สอบสวนอุบัติเหตุเหมือนจริง  การจัดล าดับเหตุการณ์ 
2 เพิ่มเนื้อหาความปลอดภัยด้านจราจรทางท้องถนนและการขนส่ง (Road Safety Management 

System) 
2 ฝึกทักษะในการน าเสนอ/อบรม ให้ครอบคลุมทุกด้านและทุกระดับ เพื่อจะได้เสริมสร้างทักษะใน

การพูดคุยได้เหมาะสมและเข้าใจง่าย 
2 การจัดท าแผนงาน / การจัดกระบวนการท างาน 
1 การออกแบบการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 
1 ควรเพิ่มรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการคิดและวิเคราะห์เชิงระบบ 
1 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานหรือออกไปท างาน 
1 ฝึกทักษะในการน าความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้า การติดต่อประสานงานที่ดี เป็นต้น 
1 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น NFPA OSHA NIOSH 
1 เน้นย้ าและให้ความส าคัญของวิชาการจัดการความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง 
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ควำมถี่ ควำมคิดเห็น 
6 มีความกล้าแสดงออก / กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค าถาม / กล้า

คิด กล้าตัดสินใจ / กล้าออกค าสั่งหากเจออะไรที่ไม่ควรหรือควรปฏิบัติ 
6 สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี / เรียนรู้ได้เร็ว / ค้นหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
5 บุคลิก กิริยา สุภาพเรียบร้อย ร่าเริง มีสัมมาคารวะ มีมารยาท อ่อนน้อมถ่อมตน 
4 มีการเตรียมตัวในการท างาน / จัดการปัญหาดี / สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ

ท างาน / สามารถทนแรงกดดันในการท างานได้ 
4 การตรงต่อเวลา 
3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ : การออกแบบและจัดท าสื่อต่างๆ 
3 ความมีระเบียบวินัย 
2 การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน / น าไปพัฒนาปรับปรุงตัวเอง 

 
4)  คุณลักษณะด้อยของบัณฑติ รายละเอียดแสดงตารางที่ 3.26 

ตำรำงที่ 3.26 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับจุดด้อยของบัณฑิต 

ควำมถี่ ควำมคิดเห็น 
5 ขาดความมั่นใจ : ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น / น าเสนอต่อบุคคลอ่ืน / กล้าตัดสินใจ / 

กล้าแสดงออกในการเป็นวิทยากรหรือให้ความรู้ในกลุ่มคนจ านวนมาก 
4 การสื่อสารและน าเสนอข้อมูล : การพูดน าเสนอข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย / เทคนิคการ

ดึงดูดผู้ฟัง / อาจเนื่องมาจากเป็นคนไม่ค่อยพูด / การรับสารแล้วน ามาสื่อสารต่อจะได้
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 

3 การพูดจา : เสียงเบาไปท าให้ผู้ฟังอาจไม่ได้ยินในสิ่งที่พูด / พูดจาแข็ง ดูเหมือนค้นก้าวร้าว 
/ พูดเร็วท าให้สื่อสารไม่ชัดเจน 

3 ขาดทักษะ/ภาวะความเป็นผู้น าที่ดี 
2 กฎหมายความปลอดภัยในการท างานฯ :  ยังไม่สามารถน ากฎหมาย SHE มาประยุกต์ใช้

ในการท างาน / ควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้สามารถแนะน าสถานประกอบการให้
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องได้ 

2 การคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2 ยึดการท างานในสไตล์ของตนเองมากเกินไป 
1 ทักษะการนันทนาการ ให้ผู้อื่นผ่อนคลายหายเครียด 

 
3.5.4  ผลกำรประเมินบัณฑติโดยอำจำรย์ในหลักสูตร 
อาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มีการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 6 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยภาพรวมความพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่อคุณลักษณะของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32±0.56 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้ 
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่ามี
คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25±0.61 คะแนน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด นั่นคือ 
4.38±0.52 คะแนน รองลงมา คือ นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต และ เคารพสิทธิ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนซึ่งมี
คะแนนเท่ากัน คือ 4.25±0.46 คะแนน  
3.5.4.2 ด้านความรู้ 

2. ด้านการพัฒนาความรู ้
ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้านความรู้ พบว่า มีคะแนน

ความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 3.92±0.70 คะแนนซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษา
มีความรู้เพียงพอไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด นั่นคือ 3.88±0.64 คะแนน รองลงมา คือ นักศึกษามีความรู้ในงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างถูกต้อง และ มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ซึ่งมีระดับคะแนนเท่ากัน คือ 3.75±0.71 คะแนน  
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้านทักษะทางปัญญา พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.95±0.49 คะแนนซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยระดับคะแนนความพึงพอใจ 
3 อันดับแรก คือ นักศึกษามีทักษะในการเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีทักษะการใช้ชีวิต (ความสามารถในการ
จัดการความเครียดของตนเอง) นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานร่วมกันเป็นทีม และสามารถ
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ สามารถริเริ่มงานที่สนใจ และงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้ โดยระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.38±0.52, 4.13±0.35 และ 3.88±0.64 คะแนน ตามล าดับ 
  
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.34±0.54 คะแนนซึ่งอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด โดยระดับคะแนนความพึงพอใจ 3 อันดับแรก คือ นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืน รองลงมาคือ นักศึกษารู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวได้อย่างเหมาะสม และ 
นักศึกษาสามารถสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และเลือกใช้ภาษาถูกต้อง โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจ 
คือ 4.63±0.54, 4.25±0.46 และ 4.13±0.64 คะแนน ตามล าดับ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.25±0.58 
คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
การน าเสนอ รวมทั้งสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด นั่นคือ 
4.25±0.46 คะแนน รองลงมา คือ นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทาง
วิชาชีพ และ นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และ
แก้ไขปัญหาการท างานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีระดับคะแนนเท่ากับ 3.88±0.64, 3.88±0.64 
คะแนน ตามล าดับ  
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6. ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
พบว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.15±0.45 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย โดยท าการประเมิน วิเคราะห์ 
ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าแก่สถานประกอบการได้ และ นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ
จัดบริการสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ได้ระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากันและสูงที่สุด 2 อันดับแรกนั่น
คือ 4.25±0.46 คะแนน รองลงมา คือ นักศึกษาสามารถท าตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และ นักศึกษามีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ โดยมีระดับคะแนนเท่ากันคือ 4.13±0.35 คะแนนตามล าดับ รายละเอียดผลการประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านแสดงดังตารางที่ 3.27 
 
ตำรำงที่ 3.27 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ผลกำรประเมิน (n=31) 

คะแนนเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 

1. กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม   
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 4.25±0.46 มากที่สุด 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และมีจิต

สาธารณะ 
4.13±0.99 มาก 

1.3 เคารพสิทธิ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.25±0.46 มากที่สุด 
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน 4.38±0.52 มากที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย 4.25±0.61 มำกที่สุด 
2. กำรพัฒนำด้ำนควำมรู้   

2.1 มีความรู้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างถูกต้อง 4.13±0.76 มาก 
2.2 มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และขา่วสารในงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
3.75±0.71 มาก 

2.3 มีความรู้เพียงพอไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพฒันางาน       
อาชีวอนามัยและความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

3.88±0.64 มาก 

 ค่ำเฉลี่ย 3.92±0.70 มำก 
3. กำรพัฒนำด้ำนทักษะทำงปญัญำ   

3.1 สามารถค้นหาแหล่งข้อมูล ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 

3.75±0.46 มาก 

3.2 สามารถจัดล าดบัความส าคัญของปัญหาและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการตัดสนิใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์

3.75±0.46 มาก 

3.3 สามารถริเริ่มงานทีส่นใจ และงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได ้

3.88±0.64 มาก 

3.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานร่วมกันเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.13±0.35 มาก 
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คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ผลกำรประเมิน (n=31) 

คะแนนเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 

3.5 มีทักษะในการเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีทักษะการใช้ชีวติ 
(ความสามารถในการจัดการความเครียดของตนเอง 

4.38±0.52 มากที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย 3.98±0.49 มำก 
4. กำรพัฒนำด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ   

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น 4.63±0.52 สูง 
4.2 รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวได้อย่างเหมาะสม 4.25±0.46 มากที่สุด 
4.3 สามารถสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และเลือกใช้ภาษา

ถูกต้อง 
4.13±0.64 มาก 

 ค่ำเฉลี่ย 4.34±0.54 มำกที่สุด 
5. กำรพัฒนำด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  

5.1 สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และแก้ไขปัญหาการท างานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

3.88±0.64 มาก 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และทาง
วิชาชีพ 

3.88±0.64 มาก 

5.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การน าเสนอ รวมทั้งสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิผล 

4.25±0.46 มากที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย 4.25±0.58 มำกที่สุด 
 
6. กำรพัฒนำด้ำนทักษะปฏิบัตทิำงวิชำชีพ 

  

6.1 สามารถปฏบิัติงานดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยท าการ
ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าแก่สถาน
ประกอบการได ้

4.25±0.46 มากที่สุด 

6.2 สามารถท าตรวจวัดดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานแก่สถาน
ประกอบการได ้

4.13±0.35 มาก 

6.3 มีทักษะในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และจัดบริการสุขภาพแก่
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.25±0.46 มากที่สุด 

6.4 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยได้อยา่งเป็นระบบ 

3.88±0.64 มาก 

6.5 มีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

4.13±0.35 มาก 

 ค่ำเฉลี่ย 4.13±0.45 มำก 
ควำมพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่อคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

4.32±0.56 มำกที่สุด 
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บทที4่  
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ   

 
4.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

 ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งนี้ รวม
ทั้งสิ้น 328 คน ประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 189 คน บัณฑิต 88 คน ผู้ใช้บัณฑิต 31 คน อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 20 คน คิดเป็นอัตรา (Response rate) ร้อยละ 86.54 เมื่อเทียบ
กับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ ได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ตามรูปแบบการประเมิน 
CIPP model ของสตัฟเฟิลบีม โดยข้อมูลที่ศึกษาได้ครอบคลุมปัจจัยด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต ที่เกิดขึ้นตลอดการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีเครื่องมือที่ได้เป็นแบบสอบถาม รวม
ทั้งหมด 4 ชุด แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจได้ผ่านการวิเคราะห์ผล โดยข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา ผลของ
การศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 4.1.1 กำรประเมินด้ำนบริบท 
4.1.1.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
จากผลการประเมินด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์ พบว่านักศึกษาปัจจุบันให้คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตรเท่ากับ 4.21±0.55 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้จากการ
ประเมินของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ พบว่า หลักสูตรยังไม่ได้เน้นการสร้างเจตคติและทักษะในการส่งเสริม ป้องกัน 
ปกป้อง คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในชุมชนเท่าที่ควร โดยเฉพาะในช่วง 1 - 3 ปีแรก
ของการด าเนินงานในหลักสูตรฯ  ซึ่งการด าเนินการในลักษณะนี้อาจยังไม่ครอบคลุมปรัชญาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ใน
ข้างต้น  

ส่วนผลการประเมินจากบัณฑิตพบว่า บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ ได้รับความรู้ ความสามารถและ
ทักษะการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายได้ตามปรัชญาของหลักสูตร
ฯ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากบัณฑิต คือ การให้หลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบัณฑิตให้สูงขึ้น ผู้ใช้บัณฑิตได้ให้ข้อมูลในแนวทางสอดคล้องกัน ได้แก่ เป็นหลักสูตร
ฯ ที่สามารถสอนนักศึกษาได้ทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะต่างๆ รวมไปถึงบุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคมและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาครอบคลุมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่ง
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และหลักสูตรสอนให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสู ง 
โดยเฉพาะ เร่ืองการอดทน สู้งาน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ได้เป็นอย่างดี  

 
 
4.1.1.2 การประเมินโครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร  
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มรายวิชาพื้นฐานสาธารณสุข เห็นว่ารายวิชาพื้นฐานนั้น ควรจัดรายวิชาและ

คณาจารย์ผู้สอนให้เหมือนกัน ในทั้งสามหลักสูตร ภายใต้สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และให้รายวิชาสอดคล้องตาม มคอ. 1 
ของสาขาสาธารณสุขศาสตร์ โดยรายวิชาพื้นฐานตัวแรกได้แก่ PUH-101 ควรตั้งต้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และเห็นภาพว่าตนเอง
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เป็นนักสาธารณสุข ข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาชีพ เห็นว่ า รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิทย์-คณิต และพื้นฐาน
สาธารณสุขศาสตร์ มีมากเกินไป ควรทบทวนความสอดคล้องกับ มคอ.1 และความเหมาะสมในการน าไปใช้ในวิชาชีพ 

ในส่วนของนักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.84±0.70 คะแนน ข้อที่มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ได้แก่ รายวิชามีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานในอนาคต และข้อที่คะแนนต่ าสุด ได้แก่ ไม่
มีความซ้ าซ้อนกันของเนื้อหาระหว่างวิชา ผลการประเมินจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ พบว่า คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 3.90±0.54 คะแนน โดยรายวิชามีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานในอนาคตมีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.50±0.53 คะแนน นอกจากนี้ข้อมูลเชิงคุณภาพยังพบว่าโครงสร้างและเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรมีข้อควรปรับปรุงหลายประการ เช่น จ านวนหน่วยวิชาของรายวิชาพื้นฐานที่มากเกินไป เนื้อหาในรายวิชา
กลุ่มวิชาชีพที่ควรจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม และการให้เเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เป็นต้น 

4.1.1.3 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
จากการส ารวจข้อมูลพบว่าสภาพแวดล้อมภายในได้เปลี่ยนแปลงหลายประการ ได้แก่ การปรับเปลี่ยน

แผนกลยุทธ์ของส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557 – 2559 และการเปลี่ยนแปลงคณะ
ผู้บริหาร ในส่วนของงบประมาณนั้น หลักสูตรฯ ได้รับจัดสรรอย่างเพียงพอ แต่หลักสูตรฯ ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการ
วิเคราะห์งบประมาณอย่างละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรฯ ท าการจัดตั้งหน่วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตามจ านวนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ 
ยังมีจ ากัด มีผู้ลาออก 1 ท่าน ลาศึกษาต่อ 1 ท่าน และสัดส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน ยังไม่เป็นไปตามที่ก าหนด (1 :8) 
นอกจากนี้ยังพบปัญหานักศึกษาปัจจุบันสอบไม่ผ่านในรายวิชาพื้นฐานวิทย์-คณิต จ านวนมาก ท าให้กระทบต่อการจบ
การศึกษา 

ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
มาตรฐาน ได้แก่ การบังคับใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลต่อ มคอ 1. ของสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี การออกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกข้างต้นนั้น ส่งผลต่อการด าเนินการของหลักสูตรฯ และหลักสูตรฯ ได้
ท าการปรับเปลี่ยนเพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น 

4.1.1.4 การประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ตามแผนของส านักวิชาฯ และกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  หลักสูตรฯ ได้ด าเนินงานเป็นไปตามแผนของส านักวิชาฯ แยกเป็นพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การผลิตบัณฑิต ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านกิจกรรมนักศึกษา อย่างไรก็
ตามจากการประเมินตามตัวชี้วัดของส านักวิชาฯ พบว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดได้แก อัตราตกออกของนักศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 การจบตามแผน และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตรฯ 

 การด าเนินการตามกรอบการประกันคุณภาพศึกษาพบว่า การประเมินคุณภาพภายในในปี
การศึกษา 2557 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยหลักสูตรมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและสหกิจศึกษา อัตราการหา
งานของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามหลักสูตรควรพิจารณา ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
ต าแหน่งทางวิชาการ ควรส่งเสริมเรื่องสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และปรับปรุงผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ
จากแหล่งต่างๆ เช่น มคอ. 5 6 7 และข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 
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4.1.2 กำรประเมินปัจจัยน ำเขำ้ 
4.1.2.1 การประเมินคุณสมบัติของผู้เรียน/การคัดเลือกผู้เรียน 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ท าการก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียน และ
ระบบและกลไกในการคัดเลือกผู้เรียนขึ้น โดยได้จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ผ่านระบบการ
รับ 3 ประเภท ได้แก่ โควตา รับตรง และ Admission ตามปฏิทินการรับสมัครของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการก าหนด
คุณสมบัติและเกณฑ์คะแนนการคัดเลือกแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน ผู้สมัครจะต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ 
สติปัญญา จึงจะผ่านเกณฑ์เข้าศึกษาได้ ทั้งนี้เกณฑ์ที่จัดท าได้น าเสนอต่อและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรม
บริหารและพัฒนาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และพบว่ามี
จ านวนนักศึกษารับเข้าอยู่ในระดับทีสู่งกว่าแผนการรับที่ก าหนดไว้ และมีจ านวนสูงสุดในปีการศึกษา 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 226.64 

4.1.2.2 การประเมินคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
การประเมินคุณสมบัติอาจารยผ์ูส้อน  

ข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนจ านวนรวม 20 คน พบว่าอาจารย์มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 
65 รองลงมา คือ ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 35 ส าหรับต าแหน่งทางวชิาการพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นอาจารย์จ านวน 15 คน คิดเปน็ร้อยละ 75 และประสบการณ์การสอนหรือท างานส่วนใหญ่น้อยกว่า 
5 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 การประเมินความพึงพอใจต่อคุณสมบตัิอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาปัจจุบันหลักสูตรอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยพบว่า มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.36±0.63 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด 

4.1.2.2 การประเมินคุณสมบัตอิาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
จากข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่า 

ภาพรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22±0.71 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมากทีสุด โดยหัวข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนเป็นอย่างดี มีระดับ
คะแนนเท่ากับ 4.38 คะแนน อันดับ 2 คือ อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามแลเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอมีระดับคะแนนเท่ากับ 
4.13 คะแนน และ อันดับที่ 3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าพบได้ง่ายและให้เวลานักศึกษาอย่างเพียงพอ มี
ระดับคะแนนเท่ากับ 3.75 คะแนน ตามล าดับ ส าหรับการประเมินจากอาจารย์ในหลักสูตรต่อคุณสมบัติอาจารย์ด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ผลการประเมินพบว่า ภาพรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
อาจารย์ในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97±0.78 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

4.1.2.3 การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ผลการประเมินจากนักศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.36±0.86 คะแนน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี
คะแนนความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งเท่ากับ 
3.8+0.78 คะแนน รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.31±0.81 , 3.22±0.89 คะแนน 
ตามล าดับ 

อาจารย์ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของหลักสูตรฯ โดยผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  3.64±0.63 คะแนน โดยห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษาเป็นหัวข้อที่มี



58 
 

คะแนนเฉลี่ยนสูงสุด คือ 4.25 คะแนน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดได้แก่ มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสถานที่ ในการ
อ่านหนังสือ และสถานที่ในการท ากิจกรรมกลุ่ม อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษา  โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 
2.75 

4.1.3 กำรประเมินกระบวนกำร 
  4.1.3.1 การประเมินกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

คะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ พบว่า ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50±0.27 คะแนน อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯมีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรฯมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด 5.00 

 4.1.3.2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนอยู่ในระดับม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09±0.67 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีคะแนน
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งเท่ากับ 4.14 
±0.73 คะแนน รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 3 และ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08±0.63, 4.05±0.64 คะแนน 
ตามล าดับ จากข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของอาจารย์ พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25±0.46 คะแนน โดยการจัดการเรียนการสอนช่วยส่งเสริม
ให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีคะแนนความ คือ 4.63±0.52 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด 

4.1.3.3 การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ  ได้จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) 

ซื่อสัตย์ สุจริต (2) มีการวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และมีจิตสาธารณะ (3) การ
เคารพสิทธิ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน (4) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานข้อมูลที่
ส ารวจนั้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งพบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในภาพรวมพบว่า พฤติกรรมในการเรียนยัง
ต้องปรับปรุงในบางเรื่อง เช่น การขาดวินัยและความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา การร่วมท างานเป็นหมู่คณะ เป็นต้น 
ส่วนข้อดีนั้นพบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม การเป็นผู้น ากลุ่ม อดทน สู้งาน เป็นต้น 

4.1.3.4 การประเมินกระบวนการสหกิจศึกษา 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนึกศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ที่ได้ออกไปปฎิบัติสห

กิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างในภาคการศึกษาที่ 2/2558 จ านวน 28 คน และพนักงานที่ปรึกษาในสถาน
ประกอบการซึ่งรับผิดชอบดูแลนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  จ านวน 31 
คน  สามารถสรุปผลการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษาได้ว่า ทั้งนักศึกษาและ
พนักงานที่ปรึกษาให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดต่อข้อค าถาม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และพนักงานที่ปรึกษาเห็นว่าข้อค าถามที่มีความพึงพอใจต่ าสุดได้แก่ ในการวิเคราะห์ 
วางแผนและหาแนวทางในการแข้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ 

จากการส ารวจข้อมูล จากอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พบว่า 
หลักสูตรฯ ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ออกสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ
ภายนอกเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยผู้ที่จะออกสหกิจศึกษาได้ จะต้องผ่านเกณฑ์ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ผ่าน
รายวิชาทางวิชาชีพเฉพาะที่มีความจ าเป็น ผ่านการสอบสัมภาษณ์ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น เช่น กฎหมายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และในกระบวนการก าหนดสถานประกอบการให้กับนักศึกษานั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ  
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นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาวิชาชพี ยังมีความเห็นว่า
กระบวนการด าเนินการ เช่น การประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ การออกนิเทศงานของอาจารย์ เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ตรงตามสายวิชาชีพที่เรียนมา สามารถสร้างชี่อเสียงต่อ
ต่อสถานประกอบการภายนอก อย่างไรก็ตามเห็นว่าควรมีการฝึกงานงานภาคฤดูร้อน นักศึกษาควรเพิ่มทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และการด าเนินการเลือกสถานประกอบการควรล่วงหน้า 2 ภาคการศึกษา  

4.1.3.5 การประเมินด้านกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมให้กับนักศึกษาในทุกชั้นปี เพื่ อเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นในการเรียน 
นอกจากนี้นักศึกษายังได้เข้าได้ร่วมกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชา และการบริการวิชาการอ่ืนๆ  อีกตลอดทั้งปี ในส่วน
กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรนั้น หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการผ่านโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิชาฯ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะ เพิ่มจุดแข็ง และปรับปรุงจุดอ่อน ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งปี  โดยจากการประเมิน
พบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 

4.1.4 กำรประเมินผลผลติ 
4.1.4.1 ด้านภาพลักษณ์และการมีชื่อเสียง 
ผลการประเมินผลิตของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่า หลักสูตรฯ มีภาพลักษณ์ 

ด้านอาจารย์ที่ดี อาจารย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการท างาน และมีการท างานเป็นทีมที่ดี ด้านนักศึกษา
พบว่านักศึกษาควรเพิ่มการสร้างชื่อเสียง โดยการออกบริการวิชาการในงานส าคัญๆ ต่างๆ ของท้องถิ่น ด้านหลักสูตร
พบว่ามีการเรียนการสอนที่สามารถปฏิบัติงานได้เป็นที่พอใจ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานค่อนข้างสูง 

4.1.4.2 ผลการประเมินผลโดยบัณฑิต 
ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 พบว่าบัณฑิตปีการศึกษา 2557 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2558 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ บัณฑิตทั้งสองปีการศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด แต่ใน
ส่วนของการพัฒนาด้านความรู้ การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา การพัฒนาด้านทักษะเชิงวิเคราะห์ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ บัณฑิตปีการศึกษา 2557 มีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ในขณะที่บัณฑิตปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะในการเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีทักษะการใช้ชีวิต (ความสามารถในการจัดการความเครียดของ
ตนเอง) การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ส่วน
ในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพและการสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน บัณฑิตทั้งสองปีการศึกษา มีผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

4.1.4.3 ผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณลักษณะด้านการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
นอกจากนี้ ผู้ใช้บัณฑิตยังมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของ
ผู้อื่น การรู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากใน
คุณลักษณะด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางปํญญา ในส่วนความคิดเห็นอ่ืนๆ ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่า หลักสูตรผลิต
บุคลากรด้านความปลอดภัยที่มีคุณภาพออกสู่สังคม สอดคล้องกับวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและ
เสนอแนะให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ยังให้ความส าคัญกับการฝึกงานในภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาให้มากขึ้น 
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4.1.4.4 ผลการประเมินบัณฑิตโดยอาจารย์ในหลักสูตร 
ผลการประเมินความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตโดยอาจารย์ผู้สอนพบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจ

ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
และการสื่อสาร และ ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับด้านการพัฒนาความรู้และการพัฒนาทักษะ
ทางปัญญา อาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
4.1.5 จุดแข็ง/จุดอ่อนของหลักสูตร   

  จากผลการประเมินหลักสูตรฯ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อนของหลักสูตร 5 ด้าน ประกอบด้วย บัณฑิต 
นักศึกษา อาจารย์  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.1 
 
ตำรำงที่ 4.1 สรุปผลการประเมนิจุดแข็ง จุดอ่อนของหลักสูตร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
บัณฑิต 
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะเดน่ คือ มีความอดทน ขยัน ใฝ่รู้ และ
ไม่เก่ียงงาน ส่งผลให้สถานประกอบการส่วนใหญ่มีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตทีจ่บการศึกษาออกไป 
2. บัณฑติที่จบใหม่ มีความพร้อมในการท างาน ท างานได้
ตามที่สถานประกอบการต้องการ เริ่มงานได้ทนัที ไม่เสยีเวลา
เรียนรู้งาน 

 
1. บัณฑิตยังมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่
จ ากัด ซึ่งถือเป็นความสามารถสากลที่ส าคัญในการ
แข่งขันในตลาดแรงงาน 
2. บัณฑติที่จบมีเกรดเฉลี่ยไมสู่ง ซึ่งท าให้เสียโอกาส
ในการแข่งขันในการก้าวสูส้ถานประกอบการดี ๆ ที่มี
การก าหนดเกรดสูง ๆ 

นักศึกษา 
1. มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจ านวนมากและสามารถรับ
นักศึกษาที่ผา่นการคัดเลือกได้จ านวนตามเปา้หมาย  
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนและวิชาชีพ 
3. ได้รับงบประมาณสนบัสนุนในการพัฒนานักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัอย่างเพียงพอ 
4. มีช่องทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลายทาง ได้แก่ 
โควตา รับตรง แอดมิชชัน และมีรอบในการรับนักศึกษา
หลายรอบ ท าให้โอกาสการแข่งขันในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี
ศักยภาพมีมาก 
5. นักศึกษามีโอกาสการไดท้ ากจิกรรมและร่วมกิจกรรมที่
หลากหลาย ฝึกภาวการณ์เป็นผูน้ าและการท างานเป็นทีม มี
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัวที่ดี มีการพฒันา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

 
1.นักศึกษาแรกเข้ายังมีศักยภาพจ ากัดโดยเฉพาะ
ความถนัดด้านพืน้ฐานวิทย์ฯ-คณิตฯ และ
ภาษาอังกฤษ 
2. นักศึกษาสอบไม่ผา่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดวิชา
เฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3.นักศึกษาลาออกเพื่อสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา
ใหม่ 
 

อาจารย ์
1. มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลายด้าน 
2. อาจารย์อยู่ในวัยหนุ่มสาว มคีวามกระตือรือร้นในการ
ท างานและพัฒนาตัวเองสงู  
3. มีหน่วยบริการอาชีวอนามยั ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม (OSHSEC-WU) ซึ่งจะเป็นการสง่เสริมการบูรณา
การการวิจัย การบริการวิชาการ และความเชี่ยวชาญของ

 
1. อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกใน
หลักสูตรฯ ยังมีน้อย 
2. ไม่มีอาจารย์ในหลักสูตรฯ ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
3. อาจารย์มีภาระงานมากและหลายด้าน และ
บุคลากรสายสนับสนุนมไีม่เพียงพอ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
อาจารย์ให้มากข้ึน 
4. มีความสัมพันธ์ที่ดีและการท างานเป็นทีม 
5 

4. ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติมีน้อย
มาก 

หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
1. มีระบบและกลไกในการก าหนดสาระรายวชิา การก าหนด
ผู้สอน และการประเมินผู้เรียนทีช่ัดเจน และได้รับการตรวจ
ติดตามจากส านักวิชาอยา่งสม่ าเสมอ 
2. มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลายทาง
ร่วมกัน เช่น นักศึกษาประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนร่วมชั้น
เรียน และอาจารยผ์ู้สอนยังร่วมประเมิน ซึ่งได้รับการตรวจ
ติดตามจากส านักวิชาอยา่งสม่ าเสมอ 
3. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง และ
บูรณาการสหสาขาวชิาชีพ  
4. มีระบบสหกิจศึกษา 
5. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาทักษะทางวชิาชีพ  
มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรมและการเรียนการสอนอย่างเปน็รูปธรรม 

 
1. ยังขาดระบบสารสนเทศที่ดีในการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
2. ระบบการเรียนการสอนแบบไตรภาค ที่แตกต่าง
จากมหาวิทยาลัยทั่วไป ท าให้เวลาการท ากิจกรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นมีข้อจ ากัด  
3. การลงทะเบียนเรียนของรายวิชาพืน้ฐานบาง
รายวิชามจี านวนทีน่ั่งน้อยกว่าจ านวนนักศึกษาทีต่้อง
ลงทะเบียนตามแผน 
4. การจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบและมีความ
ปลอดภัย 
5. ขาดการมองภาพรวมของผลกระทบต่อนักศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ที่หลายวิชา 
ความหนักเบาของงาน การบา้นที่นักศึกษาต้องท า 

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
1. มีความพร้อมด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏบิัติ ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และ
สามารถฝึกปฏบิัติการเสมือนการท างานจริง 
2. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ
งานวิจยั ที่มีความพร้อมและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
 

 
1. ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ยังไม่ทั่วถึงทุก
พื้นที่ มีปัญหาในการเชื่อต่อบ่อยคร้ังและความเร็ว
อินเตอร์เน็ตน้อย 
2. ห้องเรียนส าหรับการเรียนแบบ Active learning 
และสถานที่ท ากิจกรรมของนักศึกษามีไม่เพียง 

 
4.2 กำรอภิปรำยผล 
  จากการส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยข้างต้น ท าให้ได้ข้อค้นพบที่ส าคัญหลายประการ ซึ่งสามารถอภิปรายผลแยกตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานได้ดังนี้ 

4.2.1 ด้ำนบริบท 
 จากผลการประเมินพบว่าปรัชญาของหลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย 

เศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นทักษะการในการส่งเสริม ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครองแก่ผู้ประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรฯ ควรทบทวนและปรับแผนการเรียนการสอนโดยเพิ่มการมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานต่อภาคส่วนราชการเพื่อให้
เข้าถึงประชาชน ชุมชน และแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามกฎหมายให้มากข้ึน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรฯ มีความเห็นว่าหลักสูตรฯ ต้องมีความยืดหยุ่นและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและ
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

 ในส่วนของโครงสร้างและสาระรายวิชา นักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ บัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต มีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีความเข้มข้น ครอบคลุมงานด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ความรู้ที่ได้จากการเรียน นักศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้เป็นอย่างดี  
หลักสูตรฯ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้นักศึกษาปัจจุบันให้ความเห็นว่าต้องการเรียนรายวิชาเฉพาะ
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วิชาชีพให้มากข้ึน อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์ยังขาดความเชื่อมโยงกับวิชาชีพ 
และรายวิชาชีพเฉพาะจัดให้กลุ่มนักศึกษาในปี 1 และปี 2 ตามแผนการศึกษายังมีไม่มากนัก ดังนั้นหลักสูตรฯ ควร
ด าเนินการพิจารณาก าหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาพืน้ฐานวิทย์-คณิต และพื้นฐานสาธารณสุขร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนกลุ่มวิชาพื้นฐาน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงสู่วิชาชีพและด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ ตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ ได้มากยิ่งขึ้น นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตยังมีความเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสอดแทรกการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาชีพให้มากขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลอาจารย์ผู้ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษยังมีความเห็นว่า 
ภาษาอังกฤษควรจัดให้เรียนในทุกชั้นปี ทุกภาคการศึกษา เพื่อเกิดความต่อเนื่อง 

 
4.2.2 ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 

 จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 มีมากกว่าที่นั่งที่ก าหนดไว้ (60 ที่นั่ง) เนื่องจากหลักสูตรฯ เป็นที่
สนใจของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย และหลักสูตรฯ จ าเป็นต้องรับให้เกินที่นั่งที่ก าหนด เนื่องจากนักศึกษาจ านวนหนึ่งจะ
สอบไม่ผ่านรายวิชาในชั้นปีที่ 1 มีผลให้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ต้องลาออกไป หรือย้ายออกไปเรียนสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ทั้งนี้เป็นที่น่าสนใจว่าแม้นักศึกษาแรกเข้ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียน แต่เมื่อเข้าเรียนแล้วพบว่าส่วน
ใหญ่มีผลการเรียนต่ า และสอบไม่ผ่านรายวิชาพื้นฐาน 
 อาจารย์ในหลักสูตรฯ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งยังต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งนี้
เนื่องจากผู้เรียนระดับปริญญาเอกในวิชาชีพนี้มีความขาดแคลน และส่วนใหญ่จะเข้าสู่สายวิชาชีพในภาคเอกชน แต่
อย่างไรก็ตามอาจารย์ในหลักสูตรฯ มีความเห็นว่าควรมุ่งเน้นการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการในขณะที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ก่อน
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 นอกจากนี้นักศึกษาปัจจุบันมีความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีบางส่วน เห็นว่า
สามารถเข้าพบอาจารย์ยาก อาจเพราะหลักสูตรฯ ไม่ได้ก าหนดเวลาให้ นักศึกษาในที่ปรึกษาเข้าพบที่แน่นอนไว้ 
หลักสูตรฯ จึงควรต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเข้าพบที่ชดัเจนมากข้ึน ในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นยังว่า
ยังมีปัญหาในส่วนของสถานที่เรียน ติว อ่านหนังสือและท ากิจกรรม กลุ่ม และสัญญาณอินเตอร์เนตไม่เสถียร ไม่
ครอบคลุม และช้า ส่วนหนังสือต ารายังพบว่าภาษาไทยมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ 

  
 4.2.3 ด้ำนกระบวนกำร 

 หลักสูตรฯ มีจุดเด่น คือ การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ซึ่งจากความคิดเห็นจากบัณฑิตพบว่าการ
สอนแบบเชิงรุก เช่น Problem based learning เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้เรียน ในทางกลับกันนักศึกษา
ปัจจุบันเห็นว่ามีการเรียนเชิงรุกนั้นมีภาระมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาเองไม่สามารถวางแผนการเรียนได้ดี และ
หลักสูตรฯ ยังไม่ได้ก าหนดภาระงานที่มอบหมายนักศึกษาให้ชัดเจน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนกลุ่มพื้นฐานสาธารณสุข   

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทย์-คณิต มีนักศึกษาสอบไม่ผ่านจ านวนมาก นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่า
มาตรฐานในการสอนและการสอบของอาจารย์ไม่เท่ากัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสื่อสารระหว่างทีมผู้สอนและนักศึกษา
ไม่ตรงกัน ท าให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน นักศึกษาจ านวนหนึ่งยังเห็นว่าเรียนในรายวิชาพื้นฐานลึกและมากเกินไป 
และไม่มีความจ าเป็นต่อการท างานในวิชาชีพในอนาคต นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกั นว่า
หลักสูตรฯ ควรจะต้องเน้นการเรียนการสอนโดยปฏิบัติงาน ดูงานภายนอก และเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้
ให้มาก 

4.2.4 ด้ำนผลผลิต 
 ด้านผลผลิตพบว่าผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์มีความพึงพอใจสอดคล้องกันในเรื่องของด้านการพัฒนาความรู้
และทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ด้านการพัฒนาคุณธรรรม จริยธรรม ด้านการพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะปฏิบัติวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่บัณฑิตปีการศึกษา 2557 
ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก แต่บัณฑิตในปีการศึกษา 2558 
ประเมินคุณลักษณะทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรฯ มีการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  
4.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการสรุปผลและอภิปรายผลการประเมินหลักสูตรฯ ข้างต้น คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ ได้สรุป
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังตารางที่ 4.2  
 
ตำรำงที่ 4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ประเด็น รำยละเอียด 
1. ด้ำนบริบท 1. การก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกฎหมาย

และมาตรการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
   1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
   1.2 มคอ 1. ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
   1.3 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  
   1.4 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
2554 

 2. ปรัชญาหลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติงานได้จริงของผู้ส าเร็จการศึกษา และ การบริการ
ออกสู่ชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง 

 3. รายวิชาและจ านวนหน่วยวิชาพื้นฐานวิทย์-คณิต และพื้นฐานสาธารณสุข ต้องสอดคล้อง
กับ มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันบางรายวิชาเรียนมากเกินความจ าเป็น ซึ่งไม่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพในอนาคต 

 4. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาพื้นฐานวิทย์-คณิต และพื้นฐานสาธารณสุข ควร
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

 5. เพิ่มเนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับ วิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ได้แก่ 
งานก่อสร้าง นั่งร้าน เครื่องมือกล หม้อไอน้ า งานเชื่ อม งานปูน งานที่สูง เครน โดย
พิจารณาก าหนดให้อยู่ในรายวิชาบังคับ หรือเป็นวิชาเลือกส าหรับผู้สนใจ 

 6. เพิ่มเนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่ส าคัญในงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เช่น CAMEO ALOHA MARPLOT Noise contour 

 7. ควรจัดแผนการศึกษาให้เรียนรายวิชากลุ่มวิชาชีพตั้งแต่ชั้นปีต้นๆ  ในทุกภาคการศึกษา 
 8. แผนการศึกษาและตารางเรียนควรมีความสมดุลในแต่ละภาค ไม่ควรมีวิชาที่ยากและ

หนักอยู่ในภาคเดียวกัน 
 9. ควรเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในทุกภาคการศึกษา 

และควรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสอดแทรกในกลุ่มวิชาชีพ 
 10. มุ่งสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาในการปฏิบัติงานได้จริง และจัดให้มีการศึกษาโดยลง

พื้นที่จริงในสถานประกอบการที่หลากหลาย เช่น โรงพยาบาล รพสต. โรงงาน 
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ประเด็น รำยละเอียด 
 11. พิจารณาก าหนดผลการเรียนรู้ ที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ไม่มีความซ้ าซ้อน สามารถ

วัดผลและประเมินผลได้จริง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่สถานประกอบการใน
ตลาดแรงงานต้องการ  

 12. รายวิชาพื้นฐานวิทย์-คณิต ควรจัดแยกให้ส าหรับนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มากกว่าเรียนปะปนกันทุกหลักสูตร เพื่อความเหมาะสมกับสมรรถนะที่ต้องการ 

 13. ควรพิจารณาก าหนดสมรรถนะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ ในแต่ละชั้นปี  ตลอดจนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 1. ควรเร่งพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
 2. ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและมีการติดตามผลให้

เป็นไปตามแผน 
 3. จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้นักเรียนเป้าหมายที่มีคุณภาพตามเกณฑ์เข้ามาสมัคร

เรียน โดยเฉพาะในกลุ่มภาคใต้ 
 4. จัดค่ายสาธารณสุขภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนเป้าหมายร่วมท ากิจกรรมและ

แนะแนวการศึกษาต่อ 
 5. ควรจัดเตรียมห้องเรียน สถานที่อ่านหนังสือ ติว ประชุมและท ากิจกรรมกลุ่มของ

นักศึกษาให้เพียงพอ และพร้อมในการใช้งาน 
 6. ห้องเรียนปฏิบัติการหลักความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มีเก้าอ้ีและโต๊ะ

ที่ไม่ถูกหลักการยาศาสตร์ ควรจัดหาเก้าอ้ีที่มีพนักพิง นั่งสบาย เพื่อป้องกันควรเมื่อยล้าของ
ผู้เรียน 

 7. ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เนตให้ทั่วถึง เสถียร และเร็วขึ้น 
 8. ต าราภาษาไทยยังมีน้อย ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าต าราในรายวิชาเผยแพร่ 
 9. หลักสูตรควรมีส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อการวางแผนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 10. ควรเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไปเพียง 1 คน) ให้เพียงพอกับงานของหลักสูตรและรองรับการเติบโตของ
หลักสูตร ที่ก าลังขยายตัว 

3. ด้ำนกระบวนกำร 1. หลักสูตรควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานรายปี และมีการติดตามแผนงานอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. ควรมีการทบทวนและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตร    

 3. การเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานวิทย์-คณิต ควรจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ไม่มีจ านวน
ผู้เรียนมากเกินไปในแต่ละห้อง 

 4. เน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียน ในแต่ละรายวิชา 
 5. เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก เช่น PBL เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตในระยะ

ยาว 
 6. รายวิชาปฏิบัติการโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพ ควรจัด Shopping lab เพื่อฝึกทักษะการ

วางแผน และการปฏิบัติจริงของนักศึกษา 
 7. ควรจัดการสหกิจศึกษา 2 ครั้ง หรือจัดสรรการเรียนการสอนให้สามารถออกฝึก

ปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน หรือเรียนโดยการปฏิบัติงานในสถานที่จริง (Work based 
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ประเด็น รำยละเอียด 
learning) 

 8. กิจกรรมในภาพรวม โดยเฉพาะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีมากเกินไป ควรจัดท าแผน
กิจกรรมประจ าปีที่เหมาะสมร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา 

 9. สหกิจศึกษาควรจัดหาสถานประกอบการตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มีมาตรฐานของ
หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการติดต่อสถานประกอบการเชิงรุก เพื่อเป็นแหล่งฝึกอย่างดีให้กับ
นักศึกษา  

 10. ควรวางแผนการฝึกทักษะการปรับตัว พัฒนาบุคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ โดยเร่ิมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 

 11. เพิ่มกระบวนการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ศิษย์เก่าได้ทราบ 
4. ด้ำนผลผลิต 1. ควรเพิ่มการเผยแพร่ชื่อเสียงของบัณฑิต และหลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ปัจจุบัน

ยังรู้จักเฉพาะกลุ่ม 
 2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา แม้อยู่ในเกณฑ์สูง แต่มีผลคะแนนที่ต่ า

กว่าผลการเรียนรู้ด้านอ่ืน ควรหากระบวนการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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ภำคผนวก ก. 

แบบประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

ค าชี้แจง แบบประเมินนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพการศึกษา มีวตัถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลความพึงพอใจและความ
คดิเหน็ของอาจารย์ท่ีมีตอ่บณัฑติหลกัสตูรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  โปรดกรอกข้อมลูตามความเป็น
จริง ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่การพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรในล าดบัถดัไป 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

๑. วุฒิการศึกษา   
   ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ     
 ศาสตราจารย์       รองศาสตราจารย์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์     อาจารย์ 

๓. ประสบการณ์การสอนในหลักสูตรฯ ………………….. ปี 
๔. ผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ประธานหลักสูตรฯ    อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ   อาจารย์ผู้สอน 
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ตอนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะสังคมปัจจุบัน      

1.2 รายวิชามีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานในอนาคต      

1.2 จ านวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตร มีความเหมาะสม      

1.3 จ านวนหน่วยวิชาของแต่ละรายวิชา มีความเหมาะสม      

1.4 แผนการศึกษาของหลักสูตร มีความเหมาะสม      

1.5 ล าดับรายวิชามีความเหมาะสม      

1.6 ไม่มีความซ้ าซ้อนกันของเนื้อหาในระหว่างรายวิชา      

1.7 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรฯ 

     

1.8 กระบวนการติดตาม ก ากับผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาเหมาะสม 

     

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ............................................................................................................................. ............................... 
......................................................................................................................................................................... ........................... 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.1 การจัดการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ      

2.2 กระบวนการเรียนการสอนท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 

     

2.3 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)      

2.4 กระบวนการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และใช้ปัญญาในการ
แก้ปัญหา 

     

2.5 การจัดตารางการสอนในแต่ละภาคการศึกษา มีความเหมาะสม      

2.6 มีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ทันสมัยและมีความหลากหลาย เช่น 
การศึกษาดูงาน การบรรยายโดยวิทยากรภายนอก การบูรณาการร่วมกันการบริการ
วิชาการ 

     

2.7 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชามีความชัดเจนและเหมาะสม      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................... ................................................ 

3. ด้านการพัฒนาอาจารย์ 

3.1 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

     

3.2 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหน่ึงครั้ง 

     

3.3 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ      
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ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ท้ังในและระหว่าง
หลักสูตรฯ 

     

3.5 ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศการท างานของหลักสูตรฯท่ีส่งเสริมความผูกพัน
ระหว่างบุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 

     

3.6 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

     

3.7 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์      

3.8 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

     

3.9 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ 

     

3.10 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................................................................... ..................... 

4. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

4.1 อาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนเป็น
อย่างด ี

     

4.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามและเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ      

4.3 ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถเข้าพบได้ง่าย และให้เวลานักศึกษาอย่าง
เพียงพอ 

     

4.4 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................................................................................................... 

5. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

5.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษา      

5.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษา      

5.3 ศูนย์บรรณสารมีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนทันสมัย เหมาะสม และ
เพียงพอต่อนักศึกษา 

     

5.4 มหาวิทยาลัยมีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีเสถียร
และเพียงพอตอ่นักศึกษา 

     

5.5 มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสถานท่ี ในการอ่านหนังสือ และสถานท่ีในการท า
กิจกรรมกลุ่ม อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษา 

     

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม .................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
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ตอนที่ ๓: ความพึงพอใจและความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมีต่อหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

กำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต      
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และมี

จิตสาธารณะ 
     

1.3 เคารพสิทธิ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน      

2. กำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ 
2.1 มีความรู้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างถูกต้อง      
2.2 มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารในงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
     

2.3 มีความรู้เพียงพอไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

     

3. กำรพัฒนำด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
3.1 สามารถค้นหาแหล่งข้อมูล ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
     

3.2 สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ 

     

3.3 สามารถริเริ่มงานท่ีสนใจ และงานด้านอาชีวอนามัย      

3.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานร่วมกันเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     

3.5 มีทักษะในการเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีทักษะการใช้ชีวิต 
(ความสามารถในการจัดการความเครียดของตนเอง 

     

4. กำรพัฒนำด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้อื่น      
4.2 รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวได้อย่างเหมาะสม      
4.3 สามารถสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และเลือกใช้ภาษา

ถูกต้อง 
     

5. กำรพัฒนำด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.1 สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และแก้ไขปัญหาการท างานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

     

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
และทางวิชาชีพ 

     

5.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การน าเสนอ รวมท้ังสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

     

6. กำรพัฒนำด้ำนทักษะปฏิบัติทำงวิชำชีพ 

6.1 สามารถปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยท าการ
ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าแก่สถาน
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กำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ประกอบการได้ 

6.2 สามารถท าตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานแก่สถาน
ประกอบการได้ 

     

6.3 มีทักษะในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และจัดบริการสุขภาพ
แก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

     

6.4 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ 

     

6.5 มีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................ .................................................... 
....................................................................................................................................... ......................................................... 
คุณลักษณะเด่นของหลักสูตรฯ 

............................................................................................................................................................................ .................... 

.............................................................................................................. .................................................................................. 
คุณลักษณะด้อยของหลักสูตรฯ 

............................................................................................................................................ .................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 
 
 
 

  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
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ภำคผนวก ข. 
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

ค าชี้แจง แบบสมัภาษณ์นีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงานประกนัคณุภาพการศกึษา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเก็บข้อมลูความคิดเห็นของบุคลากรท่ี
มีต่อการบริหารจัดการของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  โปรดกรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่การพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรในล าดบัถดัไป 

 

 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

๑. วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ     

 ศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์   อาจารย์ 
๓. ผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผู้บริหารส านักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ    ประธานหลักสูตร....................................  
  อาจารย์ผู้สอนกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข   อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร.............................  
   อาจารย์ส านักวิชาอื่นๆท่ีสอนให้กับหลักสูตรอาชีวอนามัยฯ  นักวิชาการหลักสูตร............................ 
   นักวิทยาศาสตร์หลักสูตร....................................   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา     อื่นๆ โปรดระบุ...........................................
  
4. ประสบการณ์ในการด าเนินงานกับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 1-2 ป ี   3-5 ป ี   6-9 ป ี  10-15 ปี  15 ปีขึ้นไป 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
1.การบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จุดแข็ง  ............................................................................................ .....................................................................................................
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ........................................................................................................................................... ......................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา  ................................................................................................................... ...............................................................
 ............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................. .................. 
 ............................................................................................................... ..................................................................................... 
2.ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จุดแข็ง  ............................................................................................... ..................................................................................................
 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
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 ............................................................................................................................................. ....................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา  ..................................................................................................................... .............................................................
 ............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... ................ 
 ................................................................................................................. ................................................................................... 
3.ความคาดหวังต่อบัณฑิตของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จุดแข็ง  ........................................................................................................ .........................................................................................
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... ............................................. 
 .................................................................................... ................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา  ............................................................................................................................. .....................................................
 ............................................................................................................................. ...................................................................... 
 .................................................................................................................................... ................................................................ 
 .............................................................................................................................................................................................. ...... 
 ........................................................................................................................... ......................................................................... 
4.รายวิชาและเนื้อหารายวิชาตามแผนการศึกษา(กลุ่มพื้นฐานสาธารณสุข/วิชาชีพ)ของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จุดแข็ง  .............................................................................................................................................................................................. ...
 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... ........................... 
 ...................................................................................................... .............................................................................................. 
จุดที่ควรพัฒนา  ............................................................................................................................. .....................................................
 ............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... .............................................. 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 .............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................ ............ 
5.ด้านการจัดการเรียนการสอน 
จุดแข็ง  .................................................................................. ...............................................................................................................
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ................................................................................................................................. ................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... ......... 
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จุดที่ควรพัฒนา  ......................................................................................................... .........................................................................
 ............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................ ............................ 
  
6.ด้านงานวิจัย 
จุดแข็ง  .................................................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................... ............... 
จุดที่ควรพัฒนา  ................................................................................................... ...............................................................................
 ............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 .................................................................................................................................................................. .................................. 
 ............................................................................................... .....................................................................................................  
7.ด้านการบริการวิชาการ 
จุดแข็ง  .......................................................................................................................... .......................................................................
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... ........................... 
 ...................................................................................................... ..............................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา  ............................................................................................................................. .....................................................
 ............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... .............................................. 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
8.ด้านคณาจารย์ของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จุดแข็ง  ............................................................................................................................. ....................................................................
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ................................................................................................................................. ................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... ......... 
 ........................................................................................................................ ............................................................................ 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา  ............................................................................................................................. .....................................................
 ....................................................................................................................................................................... ............................ 
 ..................................................................................................... ...............................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 6.ด้านนักศึกษาของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
6.1 คุณภาพของนักศึกษาแรกเข้า 
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............................................................................................................................. .................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ............................................................................................................................... ..................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ......................................................................... 
  
6.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
............................................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ................................................................................................................................................ .................................................... 
 ............................................................................. ....................................................................................................................  
6.3 ด้านความรู้ 
 .......................................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... ....................... 
6.4 ด้านทักษะด้านปัญญา 
 .................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ................................................................................................................................... .............................................................. 
................................................................................................................................................................................................. .. 
 ............................................................................................................................. .................................................................... 
 
6.5 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ............................................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................... ............ 
6.6 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ......................................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... ......................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. .................................................................... 
7.ด้านอื่นๆ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ............................................................................................................................. .................................................. 
 ............................................................. ..................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. .................................................. 
 ............................................................................................................................. .................................................. 
   หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
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ภำคผนวก ค. 
แบบสอบถามนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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แบบสอบถำมนักศึกษำ ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในหลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  

ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์และสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
--------------------- 

ค ำชี้แจง: แบบประเมินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลความ   พึงพอใจและความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ ขอความกรุณานักศึกษา
ตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 1 - 4 ตามความเป็นจริง เพื่อจะได้น าไปเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษำ 

1. รหัสนักศึกษำ................................................................................................ ..................  
2. ชื่อ - สกุล........................................................................................................................  
3. ชั้นปี....................................................................... 

4. เกรดเฉลี่ย (GPAX).................................................. 
5. นักศึกษำเรียนได้ตำมแผนกำรศึกษำหรือไม่ 

(  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่ 

6. นักศึกษำมีรำยวิชำที่สอบไม่ผ่ำนหรือไม่ 
(  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่ 

7. โรงเรียนที่นักศึกษำจบกำรศึกษำชั้นมัธยมปลำย......................................................................................... 

8. เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมปลำย........................................................................ 
9. นักศึกษำเข้ำเรียนในหลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ด้วยวิธีกำรใด 

(  ) โควตา (  ) รับตรง (  ) Admission (  ) ย้ายมาจากหลักสูตรอื่น ในมวล. 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ข้อค ำถำม ระดับควำมพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1. ด้ำนหลักสูตร 
1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะสังคมปัจจุบัน      
1.2 รายวิชามีประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานในอนาคต      
1.2 จ านวนหน่วยวิชารวมของหลักสูตร มีความเหมาะสม      
1.3 จ านวนหน่วยวิชาของแต่ละวิชา มีความเหมาะสม      
1.4 แผนการศึกษาของหลักสูตร มีความเหมาะสม      
1.5 ล าดับรายวิชามีความเหมาะสม      
1.6 ไม่มีความซ้ าซ้อนกันของเนื้อหาในระหว่างรายวิชา      
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.......................................................................................................... .......................................................................... 
2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.1 การจัดการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ      
2.2 กระบวนการเรียนการสอนท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 

     

2.3 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)      
2.4 กระบวนการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และใช้ปัญญาในการ
แก้ปัญหา  

     

2.5 การจัดตารางการสอน มีความเหมาะสม       
2.6 มีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ทันสมัยและมีความหลากหลาย เช่น 
การศึกษาดูงาน การบรรยายโดยวิทยากรภายนอก การบูรณาการร่วมกันการบริการ
วิชาการ 

     

2.7 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชามีความชัดเจนและเหมาะสม       
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................................ ................................. 
3. ด้ำนอำจำรย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในรายวิชาท่ีสอน      
3.2 อาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้เป็น  อย่างดี      
3.3 อาจารย์สอนตรงตามเน้ือหาและเวลาท่ีก าหนด      
3.4 อาจารย์ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียน      
3.5 อาจารย์มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี      
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม...................................................................................................................................................... ........................... 
4. ด้ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร 
4.1 อาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนเป็น
อย่างด ี

     

4.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามและเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ      
4.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถเข้าพบได้ง่าย และให้เวลานักศึกษาอย่างเพียงพอ      
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................................. 
5. ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
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ข้อค ำถำม ระดับควำมพึงพอใจ 
5.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษา      
5.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษา      
5.3 ศูนย์บรรณสารมีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนทันสมัย เหมาะสม และ
เพียงพอต่อนักศึกษา 

     

5.4 มหาวิทยาลัยมีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และสัญญานอินเตอร์เนตท่ีเสถียร
และเพียงพอต่อนักศึกษา 

     

5.5 มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสถานท่ี ในการอ่านหนังสือ และสถานท่ีในการท า
กิจกรรมกลุ่ม อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษา  

     

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................ ............................................... 

 
ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

กำรเรียนในหลักสูตรฯ ได้พัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด มำก ปำน

กลำง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต      
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และมี

จิตสาธารณะ 
     

1.3 เคารพสิทธิ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน      

2. กำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ 
2.1 มีความรู้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างถูกต้อง      
2.2 มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารในงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
     

2.3 มีความรู้เพียงพอไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

     

3. กำรพัฒนำด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
3.1 สามารถค้นหาแหล่งข้อมูล ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
     

3.2 สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ 

     

3.3 สามารถริเริ่มงานท่ีสนใจ และงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้ 

     

3.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานร่วมกันเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     

3.5 มีทักษะในการเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีทักษะการใช้ชีวิต 
(ความสามารถในการจัดการความเครียดของตนเอง 
 

     

4. กำรพัฒนำด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้อื่น      
4.2 รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวได้อย่างเหมาะสม      
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กำรเรียนในหลักสูตรฯ ได้พัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด มำก ปำน

กลำง น้อย น้อย
ที่สุด 

4.3 สามารถสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และเลือกใช้ภาษา
ถูกต้อง 

     

5. กำรพัฒนำด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.1 สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และแก้ไขปัญหาการท างานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

     

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
และทางวิชาชีพ 

     

5.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การน าเสนอ รวมท้ังสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

     

6. กำรพัฒนำด้ำนทักษะปฏิบัติทำงวิชำชีพ 

6.1 สามารถปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยท าการ
ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าแก่สถาน
ประกอบการได้ 

     

6.2 สามารถท าตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานแก่สถาน
ประกอบการได้ 

     

6.3 มีทักษะในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และจัดบริการสุขภาพ
แก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

     

6.4 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ 

     

6.5 มีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

     

 
6.7 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรฯ (เพิ่มเติม) 
......................................................................................................................................................... ............................................................. 
6.8 ห้อข้อหรือประเด็นเด่นท่ีหลักสูตรฯควรเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
6.9 นักศึกษาต้องการให้พัฒนาให้ตนเองมีคุณลักษณะเด่นของบัณฑิต คือ 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
6.10 นักศึกษาคิดว่าคุณลักษณะด้อยของนักศึกษษในขณะน้ี คือ 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 

  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
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ภำคผนวก ง. 
แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต 

ที่มีต่อหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ช่ือ-สกุลของบัณฑิต :  ............................................................................................................................. ............ 

 

ค ำชี้แจง :  แบบประเมินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอให้บัณฑิตช่วยกรอกข้อมูลตาม
ความเป็นจริง ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในล าดับถัดไป 

ตอนที่ 1:   ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการได้งานท าของบัณฑิต 
1. ปัจจุบันบัณฑิตได้งานท าแล้วหรือไม่  
 ยังไม่ได้งานท า    (โปรดระบุสาเหตุท่ียังไม่ได้ท างาน) 
 ก าลังศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ระบุ) ......................................................................................................................  
 ก าลังอยู่ระหว่างการอุปสมบท 
 ก าลังอยู่ระหว่างการถูกเกณฑ์ทหาร 
 ยังไม่ได้ต าแหน่งงานท่ีตรงกับความต้องการ 
 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................................................  
 ได้งานท าแล้ว  
(ระบุชื่อท่ีท างาน)........................................................................................................... ................ 
1)  รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ   มีรายได้.........................................บาท/เดือน 
  นักวิชาการ......................................................................มีรายได้ .........................................บาท/เดือน 
  ประกอบอาชีพอิสระ (ระบุ) ........................................... มีรายได้.........................................บาท/เดือน 
  อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................มีรายได้.........................................บาท/เดือน 
2)  ประเภทของสถานประกอบการท่ีท างานอยู่ในปัจจุบัน 
 อิเล็กทรอนิกส์  ยานยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์  เคมี/ปิโตรเคมี  ก่อสร้าง 
 ลอจิสติกส์  อาหารและเครื่องดื่ม   กระดาษและสิ่งพิมพ์  ผลิตภัณฑ์ไม้ 
 พลาสติกและยาง  เหล็ก/โลหะ/อโลหะ  เหมือง  สิ่งทอสิ่งถัก  
 โรงพยาบาล  อื่นๆ (ระบุ) 
............................................................................................................................. ............... 
 

3)  รายละเอียดเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการได้งานท า 

- บัณฑิตได้งานท าหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา ......................ปี .....................เดือน ....................วัน 
- บัณฑิตได้ท างาน ณ สถานประกอบการปัจจุบัน

มาเป็นระยะเวลา ...................ปี ..........................เดือน 
- สถานประกอบการท่ีท างานอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นท่ี

ท างานแห่งที่...............หลังจากที่ส าเร็จการศึกษา 
- ท างานควบคู่กับการศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษา   ไม่ใช่    ใช่ (ระบุ) ......................... 
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- ท่ีท างานของบัณฑิตในปัจจุบัน เป็นสถาน
ประกอบการที่ไปสหกิจศึกษาหรือมีความเกี่ยวข้องกัน เช่น บริษัทในเครือ   ไม่ใช่    ใช่ (ระบุ) 
................................................................... 

2. ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัณฑิตเคยมีงานท ามาก่อน หรือมีกิจการท่ีมี
รายได้เป็นของตนเองอยู่ก่อนแล้ว หรือไม่ 

  ไม่มี 

  มี (ระบุ) ..................................................................................................... 

 ก่อนเข้าศึกษา    ระหว่างที่ก าลังศึกษา   ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ตอนที่ 2:   ความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

กำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต      
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และมี

จิตสาธารณะ 
     

1.3 เคารพสิทธิ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน      

2. กำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ 
2.1 มีความรู้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างถูกต้อง      
2.2 มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารในงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
     

2.3 มีความรู้เพียงพอไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

     

3. กำรพัฒนำด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
3.1 สามารถค้นหาแหล่งข้อมูล ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
     

3.2 สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ 

     

3.3 สามารถริเริ่มงานท่ีสนใจ และงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้ 

     

3.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานร่วมกันเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     

3.5 มีทักษะในการเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีทักษะการใช้ชีวิต 
(ความสามารถในการจัดการความเครียดของตนเอง 

     

4. กำรพัฒนำด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้อื่น      
4.2 รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวได้อย่างเหมาะสม      
4.3 สามารถสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และเลือกใช้ภาษา

ถูกต้อง 
     

5. กำรพัฒนำด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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กำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5.1 สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และแก้ไขปัญหาการท างานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

     

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
และทางวิชาชีพ 

     

5.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การน าเสนอ รวมท้ังสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

     

6. กำรพัฒนำด้ำนทักษะปฏิบัติทำงวิชำชีพ 

6.1 สามารถปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยท าการ
ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าแก่สถาน
ประกอบการได้ 

     

6.2 สามารถท าตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานแก่สถาน
ประกอบการได้ 

     

6.3 มีทักษะในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และจัดบริการสุขภาพ
แก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

     

6.4 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ 

     

6.5 มีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

     

ความคิดเห็นต่อหลักสูตร (เพิ่มเติม) 

............................................................................................................................. ............................................................ 

........................................................................................................................................................ ................................. 

ห้อข้อหรือประเด็นเด่นท่ีหลักสูตรควรเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 

............................................................................................................................................. ............................................ 

...................................................................................... ................................................................................................... 

คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต คือ 
............................................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................ 

คุณลักษณะด้อยของบัณฑิต คือ 
............................................................................................................................. ........................................................ 

.........................................................................................................................................................................................  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

..................................................................................................................... .................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................ 

 

  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
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ภำคผนวก จ. 
 

แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
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แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
ช่ือ-สกุลของบัณฑิตท่ีรับการประเมิน :  .................................................................................................... ....................................... 

 
ค ำชี้แจง :  แบบประเมินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน (ในฐานะของผู้ใช้บัณฑิต) ท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทางหลักสูตรฯ ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลผลการประเมินของท่านไว้เป็นความลับ ดังน้ัน ขอความกรุณาท่านช่วย
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในล าดับถัดไป 
ตอนที่ 1:  ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการและผู้ประเมิน 
3. ชื่อสถานประกอบการ

............................................................................................................................. ..................................................................... 
4. สถานประกอบการด าเนินกิจการเกี่ยวกับ 
 อิเล็กทรอนิกส์  ยานยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์  เคมี/ปิโตรเคมี  ก่อสร้าง 
 ลอจิสติกส์  อาหารและเครื่องดื่ม   กระดาษและสิ่งพิมพ์  ผลิตภัณฑ์ไม้ 
 พลาสติกและยาง  เหล็ก/โลหะ/อโลหะ  เหมือง  สิ่งทอสิ่งถัก  
 โรงพยาบาล  
 อื่นๆ (ระบุ) 
......................................................................................................................................... ....................................................................... 
5. ต าแหน่งงานปัจจุบันของท่าน คือ 

.......................................................................................................................................................... .......... 
6. ท่านได้ร่วมงานกับบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา...............................ปี ........................ .......เดือน 
 
 
ตอนที่ 2:  ความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต      
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และมี

จิตสาธารณะ 
     

1.3 เคารพสิทธิ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน      
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หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2. ด้ำนควำมรู้ 
2.1 มีความรู้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างถูกต้อง      
2.2 มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารในงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
     

2.3 มีความรู้เพียงพอไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

     

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
3.1 สามารถค้นหาแหล่งข้อมูล ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
     

3.2 สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ 

     

3.3 สามารถริเริ่มงานท่ีสนใจ และงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้ 

     

3.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานร่วมกันเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     

3.5 มีทักษะในการเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีทักษะการใช้ชีวิต 
(ความสามารถในการจัดการความเครียดของตนเอง 

     

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้อื่น      
4.2 รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ วางตัวได้อย่างเหมาะสม      
4.3 สามารถสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และเลือกใช้ภาษา

ถูกต้อง 
     

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.1 สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และแก้ไขปัญหาการท างานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

     

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
และทางวิชาชีพ 

     

5.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การน าเสนอ รวมท้ังสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6. ด้ำนทักษะปฏิบัติทำงวิชำชีพ 

6.1 สามารถปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยท าการ
ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าแก่สถาน
ประกอบการได้ 

     

6.2 สามารถท าตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานแก่สถาน
ประกอบการได้ 

     

6.3 มีทักษะในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และจัดบริการสุขภาพ
แก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

     

6.4 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ 

     

6.5 มีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

     

 
คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต คือ 
........................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. .........................................................................................
....................................... 
คุณลักษณะด้อยของบัณฑิต คือ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. .........................................................................................
....................................... 
ห้อข้อหรือประเด็นเด่นท่ีควรเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
สิ่งท่ีควรเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการยิ่งขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
 

ลงชื่อ............................................................................................ผู้ประเมิน 
(............................................................................................)  

วันท่ี...................... /....................................... /........................... 
 

  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี   




