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แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
 

 

ค าชี้แจง  
1. กรุณาศึกษาข้อมูลเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย) หน้า 7 
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ/

หน่วยงานของรัฐ 
  ตอนที่ 3 คุณลักษณะของนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่พึงประสงค์ 
  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ให้มากที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ขอรับรองว่าข้อมูลนี้จะ
ไม่มีผลท าให้ท่านได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น  เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณา
ส่ งกลั บ คื น ที่ ผู้ ป ระส าน งาน  จั ก เป็ น พ ระคุณ ยิ่ ง  ห รื อด าวน์ โห ลดแบ บ สอบ ถามท าง เว็ ป ไซด์ 
http://fph.csc.ku.ac.th/ แ ล ะ ส่ ง คื น คุ ณ พิ ชั ย   ด ว ง คุ ณ  ท า ง  E-mail : pichai.dua@gmail.com              
จักขอบพระคุณยิ่ง หรือ กรอกแบบสอบถามออนไลน์ได้ท่ี https://goo.gl/GLZAky หรือ QR code  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR code ตอบแบบสอบถาม 

mailto:pichai.dua@gmail.com
https://goo.gl/GLZAky
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงใน    หรือเติมค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 

1. เพศ    ชาย      หญิง 
 

2. อายุ   ระบุ ........................ ปี   
 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด  ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี   
 ปริญญาโท    ปริญญาเอก  
 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา (ระบุ) ..................................................................... 
 

4.  ต าแหน่ง      ผู้บริหารระดับสูง   ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้บริหารระดับต้น 

    ผู้ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง (ระบุ) .................................................................... 
 

5. ประสบการณ์ในต าแหน่ง   ระบุ ........................ ปี  
 

6.  สถานที่ท างาน   โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลศูนย์  

      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   

 มหาวิทยาลัย     

 เทศบาลต าบล/เมือง/นคร             

 องค์การบริหารส่วนต าบล/จังหวัด 

 รัฐวสิาหกิจ   

 บริษัท.................................................................................  

 อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................... 
 

7. ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน .......................................................................... ........................... 
สถานที่ตั้ง .................................................................................... ...................................................... 
โทรศัพท์ ................................................... โทรสาร ........................................................................... 
Email ………………………………………………………………………………………….  
 

8. ความต้องการด้านคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในหน่วยงานของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) สาขาวิชา  

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)  
  ในต าแหน่ง .................................... จ านวน............. ต าแหนง่  ใน พ.ศ. ..................... 
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   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
  ในต าแหน่ง .................................... จ านวน.............. ต าแหน่ง  ใน พ.ศ. .................... 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................  
  ในต าแหน่ง .................................... จ านวน............. ต าแหนง่  ใน พ.ศ. .................... 
ตอนที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ  

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความต้องการของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
โดยแบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ  

มากที่สุด  หมายถึง  มีความต้องการที่ระดับมากที่สุด  
มาก   หมายถึง  มีความต้องการในระดับที่มาก  
ปานกลาง  หมายถึง  มีความต้องการในระดับปานกลาง  
น้อย   หมายถึง  มีความต้องการในระดับที่น้อย  
น้อยที่สุด  หมายถึง  มีความต้องการในระดับที่น้อยที่สุด 
 

 

 
คุณลักษณะบัณทิตที่พึงประสงค์ 

ระดับความต้องการ 
มาก
ที่สุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ  
1.1 ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต  

     

1.2 รักษาวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง งานและ
สังคม 

     

1.3 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพในสิทธิของผู้อื่น รักคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

     

1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม       

1.5 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท างานและด้านสาธารณสุข 

     

2. ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน 
2.1 สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฏีด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานในการจัดการความปลอดภัยใน
องค์กร 

     

2.2 มีความรู้ในการวางแผน โครงการ และการประเมินผลการท างาน
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน การ
ก าจัดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ 
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คุณลักษณะบัณทิตที่พึงประสงค์ 

ระดับความต้องการ 
มาก
ที่สุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.3 ให้บริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และการ
สาธารณสุขที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพแก่พนักงานในสถาน
ประกอบการ และประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

     

2.4 มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยในการ
ท างานในองค์กร 

     

2.5 มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการระบบความปลอดภัยใน
องค์กรตามมาตรฐาน และกฎหมายก าหนด 

     

3. ด้านทักษะทางปัญญา      
3.1 ประเมิน และวิเคราะห์สถานะความปลอดภัยในการท างานในระดับ 
บุคคล และองค์การได้ 

     

3.2 วางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพสอดคล้องกับ
บริบท โดย ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

     

3.3 จัดการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันอันตรายและโรคจากการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     

3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลอื่น       

4.2 สามารถท างานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนใน
หน่วยงานและงานที่ได้รับมอบหมาย 

     

4.3 มีคุณลักษณะของภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี      

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวลผล
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และด้านสาธารณสุขในองค์กรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

     

5.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้าน
สาธารณสุข 

     

5.3 สามารถสื่อสารภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง 
และการเขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ 

     

6. ด้านทักษะการฝึกปฏิบัติ 
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คุณลักษณะบัณทิตที่พึงประสงค์ 

ระดับความต้องการ 
มาก
ที่สุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6.1 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และสาธารณสุข เพ่ือการควบคุม ป้องกันอันตรายและโรค
จากการท างานตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
และสาธารณสุข 
 

     

6.2 สามารถใช้เครื่องมือทางด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ส ารวจ ตรวจสอบปัญหาสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในที่ท างานที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานได้ 

     

6.3 สามารถประเมินผลกระทบทางสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและ
คุณภาพสภาพแวดล้อมในการท างานได้ 

     

6.4 สามารถให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การควบคุมโรคการบ าบัดโรคเบื้องต้นได้ 

     

6.5 สามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัย การวางแผนและบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรได้ 

     

 
ตอนที่ 3  คุณลักษณะของบัณฑิตด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่พึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง   โปรดเลือกคุณลักษณะอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ท่านหรือหน่วยงานของท่านพึงประสงค์ 
              มากที่สุด 5 อันดับแรก  (อันดับที่ 1 พึงประสงค์มากที่สุด และอันดับที่ 5 พึงประสงค์น้อยที่สุด) 

 
 

ที ่
 

คุณลักษณะของบัณฑิตด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ 
1 มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ และมีการคิด วิเคราะห์ทางวิชาการ

อย่างมีเหตุผล 

 

2 มีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ  

3 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

4 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  

5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้  

6 มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

7 สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ 
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8 มีความกระตือรือร้นในการใฝ่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง  

9 มีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา  

10 มีวินัยในการท างาน  

11 เสียสละอุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  

12 มีความอดทน มุ่งมั่น  

13 สามารถให้ค าปรึกษาการท างาน  

14 มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีมนุษยสัมพันธ์  

 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการพัฒนาบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ 
            ปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

*** ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ *** 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
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เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในการท างานที่มีความรู้
ความสามารถในการ ปฏิบัติงานเพื่อปกป้อง ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ และชุมชนรอบสถาน
ประกอบการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองต่อ ปัญหาด้านอาชีวอนา
มัย และปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย มีความส านึก
และรับผิดชอบต่อสังคมไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต 

 

วัตถุประสงค์ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน      

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญและมีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ทางด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยและการสาธารณสขุ เพื่อป้องกัน ควบคุมอันตรายและโรคจากการท างาน 
3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการท างานและการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิผล 

4. สามารถพัฒนาและจัดการแบบบูรณาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. มีความเป็นผู้น าและมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดการบริหารจัดการงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิผล 

 

2. แนวทางประกอบอาชีพ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ได้แก่  
2.1 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ  
2.2 นักวิชาการด้านสาธารณสุข ดา้นสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภยั และนักวิชาการแรงงาน   
2.3 ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
2.4 อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งทางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

 

3. จุดเด่นของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  ได้จัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความช านาญ และทักษะทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการ
สาธารณสุขและสามารถบูรณาการใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยทางด้าน
ร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ควบคู่ไปกับดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ และชุมชนรอบสถาน
ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความเหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยในชุมชนและเกิดความปลอดภัยในการประกอบ
อาชีพ 


