
 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร: ตัวบ�งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  

 
ช่ือเรื่อง 
 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต: ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ประจําป-การศึกษา 2559  
 

ช่ือคณะทํางาน  
1) อาจารย2นงนุช เชาวน2ศิลป3 หัวหน4าคณะทํางาน 
2) อาจารย2วันเพ็ญ แวววีรคุปต2 คณะทํางาน 
3) อาจารย2พรทิพย2 จอกกระจาย คณะทํางาน 

  หน�วยงานท่ีสังกัด  คณะพยาบาลศาสตร2   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ดําเนินการสํารวจ และรวบรวมข4อมูล ต้ังแต� 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
 

สรุปผลการประเมิน 
การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ประจําป-

การศึกษา 2559 ครั้งนี้ เป@นการประเมินคุณภาพของบัณฑิตพยาบาลศาสตร2ท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2554) ในป-การศึกษา 2558 จํานวนท้ังสิ้น 48 คน โดย
คณะทํางาน ได4ดําเนินการติดตามสํารวจข4อมูลเพ่ือประเมินคุณภาพของบัณฑิตฯ จากผู4ใช4บัณฑิต 
จํานวน 12 คน (ร4อยละ 25) ซ่ึงประเมินคุณภาพฯ จากการปฏิบัติงานของบัณฑิตในท่ีทํางาน ดังนี้ 

1) ข4อมูลท่ัวไปของผู4ใช4บัณฑิต 
ผู4ใช4บัณฑิต จํานวนท้ังสิ้น 12 คน (ร4อยละ 100) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร2 ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภาครัฐ จํานวน 11 คน (ร4อยละ 
91.67) และองค2กรมหาชน จํานวน 1 คน (ร4อยละ 8.33) โดยมีความเก่ียวข4องกับบัณฑิต คือ เป@น
หัวหน4าหน�วยงาน จํานวนท้ังสิ้น 12 คน (ร4อยละ 100)  

2) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
ประจําป-การศึกษา 2559  

การประเมินคุณภาพของบัณฑิตฯ ครั้งนี้ ประกอบด4วยการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และตามอัตลักษณ2บัณฑิตของคณะฯ รวมท้ังสิ้น 7 ด4าน โดยมีผล
การประเมินคุณภาพฯ ในภาพรวม อยู�ใน ระดับมาก ( X  = 4.15, S.D. = 0.54)  และเม่ือจําแนกเป@น



 
 

รายด4าน พบว�า คุณภาพของบัณฑิตฯ อยู�ในระดับมาก เรียงตามลําดับ ได4แก� ด4านคุณธรรม จริยธรรม 
( X  = 4.34, S.D. = 0.49) ด4านทักษะความสัมพันธ2ระหว�างบุคคล ( X  = 4.31, S.D. = 0.48) 
ด4านอัตลักษณ2 “จิตอาสา พัฒนาท4องถ่ิน” ( 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
แห�งชาติ และอัตลักษณ2บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร2 

- ควรปลูกฝSงการเป@นคนดี มีธรรมมะ ตรงต�อเวลา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีจิต
สาธารณะ ช�วยเหลือองค2กรแม4ไม�ได4ค�าตอบแทน เสียสละเพ่ือส�วนรวม รักองค2กร รักวิชาชีพ ไม�เห็น
แก�ประโยชน2ส�วนตน บริการด4วยใจ เน4นความเอ้ืออาทร การดูแลผู4ปUวยดุจญาติ และมีความพอเพียง 

- ควรปลูกฝSงเรื่องจริยธรรมทางการพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพ สร4างความเข4าใจในเรื่อง
คําประกาศสิทธิ เรื่องผู4รับบริการให4มีทัศนคติเชิงบวก เพ่ิมการเรียนรู4ด4านกฎหมายวิชาชีพ  

- ส�งเสริมการสื่อสารเชิงสร4างสรรค2กับเพ่ือนร�วมงานและผู4ใช4บริการ ผู4ปUวย ญาติ ควรจัด
ให4มีการสะสมความเชี่ยวชาญ มีเวทีให4กับนักศึกษาได4เรียนรู4ก�อนจบมาทํางาน 

- ควรสอนหลักจิตวิทยาเพ่ือทําตัวให4เข4ากับเพ่ือนร�วมงาน และบุคคลอ่ืนได4 มีการเตรียมตัว 
ปรับตัว เน4นการทํางานเป@นทีม มีภาวะผู4นํา และผู4ตามท่ีดี ยอมรับมติท่ีประชุม เคารพกติกาของหมู�
คณะ/องค2กร 

- ควรเน4นกระบวนการพยาบาลแบบองค2รวม การปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป@นงานเฉพาะ
ทางโรคแต�ละโรค แต�ละสาขาการพยาบาล และการพัฒนาองค2ความรู4เฉพาะทางด4านฉุกเฉิน 

- การจัดฝYกประสบการณ2 Internship ก�อนจบการศึกษา ซ่ึงเป@นสิ่งท่ีดี ทําให4บัณฑิตท่ีจบมา
มีความคล�องตัวมากข้ึน แต�ประสบการณ2ของฝYกปฏิบัติการพยาบาลยังได4ไม�เต็มท่ี อาจเป@นเพราะขาด
ผู4ดูแลอย�างใกล4ชิด ดังนั้น การฝYกปฏิบัติการพยาบาลควรมีอาจารย2มาช�วยดูแลอย�างใกล4ชิด และควร
เน4นให4นักศึกษาเก็บเก่ียวประสบการณ2ให4ได4มากท่ีสุด เกินวัตถุประสงค2หรือ outline ท่ีตั้งไว4 

- การฝYกปฏิบัติพ้ืนฐาน นอกจากฝYกฝนในห4อง Lab ควรให4ข้ึนฝYกปฏิบัติใน ward และมี
การเก็บประสบการณ2 ควรเพ่ิมจํานวนครั้งให4มากกว�าปSจจุบัน และให4ได4ฝYกปฏิบัติจริง ต้ังแต�ป- 1 
ปลายป- จะทําให4นักศึกษาเข4าใจลึกซ้ึง และสามารถปลูกฝSงความสําคัญของวิชาชีพและการใส�ใจ
ดูแลผู4ปUวยได4มากข้ึน 

- การข้ึนฝYกปฏิบัติในป- 3-4 ควรเน4นให4ฝYกทํา total care ต้ังแต�การใช4 Fundamental 
และ advance practice 

- การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีควรเพ่ิมเติมคือ เรื่อง ความคิดริเริ่มสร4างสรรค2ในการ
พัฒนาคุณภาพงานบริการ การคิดค4นประดิษฐ2นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ2 การนําผลการวิจัย และ 



 
 

Evidence Base Practice ให4บัณฑิตสนใจในงานวิจัย สืบค4นเทคโนโลยีใหม� ๆ ตามนโยบาย Thailand 
4.0 และให4บัณฑิตสนใจในนโยบายสิ่งแวดล4อม การเปลี่ยนแปลง สิ่งใหม� ๆ ท่ีเข4ามาในวิชาชีพ 
 


