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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชื่อเรื่อง
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต: ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําป-การศึกษา 2559
ชื่อคณะทํางาน
1) อาจารย2นงนุช เชาวน2ศิลป3
2) อาจารย2วันเพ็ญ แวววีรคุปต2
3) อาจารย2พรทิพย2 จอกกระจาย
หนวยงานที่สังกัด คณะพยาบาลศาสตร2
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คณะทํางาน
คณะทํางาน
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ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการสํารวจ และรวบรวมข4อมูล ตั้งแต 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการประเมิน
การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2559 ครั้งนี้ เป@นการประเมินคุณภาพของบัณฑิตพยาบาลศาสตร2ที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2554) ในป-การศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 48 คน โดย
คณะทํางาน ได4ดําเนินการติดตามสํารวจข4อมูลเพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิตฯ จากผู4ใช4บัณฑิต
จํานวน 12 คน (ร4อยละ 25) ซึ่งประเมินคุณภาพฯ จากการปฏิบัติงานของบัณฑิตในที่ทํางาน ดังนี้
1) ข4อมูลทั่วไปของผู4ใช4บัณฑิต
ผู4ใช4บัณฑิต จํานวนทั้งสิ้น 12 คน (ร4อยละ 100) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร2 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภาครัฐ จํานวน 11 คน (ร4อยละ
91.67) และองค2กรมหาชน จํานวน 1 คน (ร4อยละ 8.33) โดยมีความเกี่ยวข4องกับบัณฑิต คือ เป@น
หัวหน4าหนวยงาน จํานวนทั้งสิ้น 12 คน (ร4อยละ 100)
2) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประจําป-การศึกษา 2559
การประเมินคุณภาพของบัณฑิตฯ ครั้งนี้ ประกอบด4วยการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตามอัตลักษณ2บัณฑิตของคณะฯ รวมทั้งสิ้น 7 ด4าน โดยมีผล
การประเมินคุณภาพฯ ในภาพรวม อยูใน ระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.54) และเมื่อจําแนกเป@น

รายด4าน พบวา คุณภาพของบัณฑิตฯ อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ ได4แก ด4านคุณธรรม จริยธรรม
( X = 4.34, S.D. = 0.49) ด4 านทั กษะความสั มพั นธ2 ระหวางบุ คคล ( X = 4.31, S.D. = 0.48)
ด4านอัตลักษณ2 “จิตอาสา พัฒนาท4องถิ่น” ( X = 4.31, S.D. = 0.47) ด4านทักษะการปฏิบัติการ
วิชาชีพ ( X = 4.10, S.D. = 0.65) ด4านทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข ( X = 4.00, S.D. = 0.37)
ด4านทักษะทางปSญญา ( X = 3.98, S.D. = 0.43) และด4านความรู4 ( X = 3.90, S.D. = 0.52)
3) ข4อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และอัตลักษณ2บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร2
- ควรปลูกฝSงการเป@นคนดี มีธรรมมะ ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีจิต
สาธารณะ ชวยเหลือองค2กรแม4ไมได4คาตอบแทน เสียสละเพื่อสวนรวม รักองค2กร รักวิชาชีพ ไมเห็น
แกประโยชน2สวนตน บริการด4วยใจ เน4นความเอื้ออาทร การดูแลผู4ปUวยดุจญาติ และมีความพอเพียง
- ควรปลูกฝSงเรื่องจริยธรรมทางการพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพ สร4างความเข4าใจในเรื่อง
คําประกาศสิทธิ เรื่องผู4รับบริการให4มีทัศนคติเชิงบวก เพิ่มการเรียนรู4ด4านกฎหมายวิชาชีพ
- สงเสริมการสื่อสารเชิงสร4างสรรค2กับเพื่อนรวมงานและผู4ใช4บริการ ผู4ปUวย ญาติ ควรจัด
ให4มีการสะสมความเชี่ยวชาญ มีเวทีให4กับนักศึกษาได4เรียนรู4กอนจบมาทํางาน
- ควรสอนหลักจิตวิทยาเพื่อทําตัวให4เข4ากับเพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่นได4 มีการเตรียมตัว
ปรับตัว เน4นการทํางานเป@นทีม มีภาวะผู4นํา และผู4ตามที่ดี ยอมรับมติที่ประชุม เคารพกติกาของหมู
คณะ/องค2กร
- ควรเน4นกระบวนการพยาบาลแบบองค2รวม การปฏิบัติการพยาบาลที่เป@นงานเฉพาะ
ทางโรคแตละโรค แตละสาขาการพยาบาล และการพัฒนาองค2ความรู4เฉพาะทางด4านฉุกเฉิน
- การจัดฝYกประสบการณ2 Internship กอนจบการศึกษา ซึ่งเป@นสิ่งที่ดี ทําให4บัณฑิตที่จบมา
มีความคลองตัวมากขึ้น แตประสบการณ2ของฝYกปฏิบัติการพยาบาลยังได4ไมเต็มที่ อาจเป@นเพราะขาด
ผู4ดูแลอยางใกล4ชิด ดังนั้น การฝYกปฏิบัติการพยาบาลควรมีอาจารย2มาชวยดูแลอยางใกล4ชิด และควร
เน4นให4นักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ2ให4ได4มากที่สุด เกินวัตถุประสงค2หรือ outline ที่ตั้งไว4
- การฝYกปฏิบัติพื้นฐาน นอกจากฝYกฝนในห4อง Lab ควรให4ขึ้นฝYกปฏิบัติใน ward และมี
การเก็บประสบการณ2 ควรเพิ่มจํานวนครั้งให4มากกวาปSจจุบัน และให4ได4ฝYกปฏิบัติจริง ตั้งแตป- 1
ปลายป- จะทําให4นักศึกษาเข4าใจลึกซึ้ง และสามารถปลูกฝSงความสําคัญของวิชาชีพและการใสใจ
ดูแลผู4ปUวยได4มากขึ้น
- การขึ้นฝYกปฏิบัติในป- 3-4 ควรเน4นให4ฝYกทํา total care ตั้งแตการใช4 Fundamental
และ advance practice
- การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ควรเพิ่มเติมคือ เรื่อง ความคิดริเริ่มสร4างสรรค2ในการ
พั ฒนาคุ ณภาพงานบริ การ การคิ ดค4 นประดิ ษฐ2 นวั ตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ2 การนํ าผลการวิ จั ย และ

Evidence Base Practice ให4บัณฑิตสนใจในงานวิจัย สืบค4นเทคโนโลยีใหม ๆ ตามนโยบาย Thailand
4.0 และให4บัณฑิตสนใจในนโยบายสิ่งแวดล4อม การเปลี่ยนแปลง สิ่งใหม ๆ ที่เข4ามาในวิชาชีพ

