บทสรุปสําหรับผูบริหาร:
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทําภายใน ๑ ป)
ชื่อเรื่อง
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต: ตัวบงชี้ที่ 2.2 ร!อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได!งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป.
ชื่อคณะทํางาน
1) อาจารย1นงนุช เชาวน1ศิลป3
2) อาจารย1วันเพ็ญ แวววีรคุปต1
3) อาจารย1พรทิพย1 จอกกระจาย
หนวยงานที่สังกัด คณะพยาบาลศาสตร1

หัวหน!าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระยะเวลาการดําเนินการ
ระยะเวลาเก็บข!อมูล ตั้งแต 11-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการประเมิน
บัณฑิตพยาบาลศาสตร1ที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.
2554) ในป. พ.ศ. 2558 ได! รับการยอมรับ โดยสามารถหางานที่ตรงสาขาในโรงพยาบาลที่ มี
มาตรฐาน ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ องค1กรมหาชน และโรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวัดนครปฐม
สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และอื่น ๆ ได!ครบทุกคนภายในระยะเวลา 1 ป. จากการเก็บรวบรวมข!อมูล
โดยใช!แบบสํารวจ จากบัณฑิตฯ จํานวน 48 คน สรุปได! ดังนี้
1. ข!อมูลทั่วไป
บัณฑิต พยาบาลศาสตร1 จํา นวนทั้งสิ้น 48 คน แบงเปHน เพศหญิง จํานวน 46 คน
(ร!อยละ 95.8) เพศชาย จํานวน 2 คน (ร!อยละ 4.2) อายุระหวาง 23-25 ป. จํานวน 41 คน (ร!อยละ
85.4) อายุ ร ะหวาง 26-28 ป. จํ า นวน 7 คน (ร! อ ยละ 14.6) (อายุ เ ฉลี่ ย 24.3 สวนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 1.2)
2. จํานวนและร!อยละของบัณฑิ ต พยาบาลศาสตร1 ที่ได! งานทํ า ภายในระยะเวลา 1 ป.
จําแนกตามสถานที่ทํางาน พบวา บัณฑิตจํานวนทั้งสิ้น 48 คน (ร!อยละ 100) ได!งานทําภายใน
ระยะเวลา 1 ป. แบงเปHน ได!งานทําในโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ จํานวน 38 คน (ร!อยละ 79.2)
สังกัดองค1กรมหาชน (รพ.บ!านแพ!ว องค1กรมหาชน จํากัด) จํานวน 7 คน (ร!อยละ 14.5) และสังกัด
โรงพยาบาลภาคเอกชน จํานวน 3 คน (ร!อยละ 6.3)

3. จํานวนและร!อยละของบัณฑิตพยาบาลศาสตร1 จําแนกตามการได!งานทํา โดยได!รับทุน
สนับสนุนการศึกษา ระหวางเรียนในหลักสูตรฯ มีจํานวน 43 คน (ร!อยละ 89.6) และไมได!รับทุน
สนับสนุนการศึกษา ระหวางเรียนในหลักสูตรฯ แตบัณฑิตสามารถหางานทําได!เอง หลังสําเร็จ
การศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ป. จํานวน 5 คน (ร!อยละ 10.4)
ผลการติดตามบัณฑิตฯ ครั้งนี้แสดงให!เห็นวา ผู!ที่สําเร็จจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถได!งานทําและเปHนงานที่
ตรงสาขา ภายในระยะเวลา 1 ป. ร!อยละ 100 อาจเนื่องจากพยาบาลเปHนสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันมีคุณภาพ มาตรฐานเปHนที่ยอมรับในระดับวิชาชีพจาก
หนวยงาน/องค1กรตาง ๆ
ขอเสนอแนะ
1. จัดการศึกษาให!มีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อให!ได!บัณฑิตที่เปHนที่ยอมรับ
2. จัด ทํ าโครงการบู ทดี มีงานทํ าอยางตอเนื่ อง เพื่ อให! ห นวยงานตาง ๆ เข! า มาพิจ ารณา
สนับสนุนทุนการศึกษา และคัดเลือกบัณฑิตไปทํางานในสังกัด
3. ประชาสั ม พั น ธ1 แ ละเปN ด โอกาสให! ห นวยงานตาง ๆ มาให! ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาใน
ระหวางการศึกษา และเปHนการเพิ่มโอกาสให!นักศึกษามีงานทําภายหลังการสําเร็จการศึกษา จาก
การได!ไปฝPกปฏิบัติงานที่หนวยงานที่เปHนแหลงทุน
4. วางแผนให!นักศึกษาในชั้นป.สุดท!าย ได!ไปฝPกประสบการณ1ในโรงพยาบาลที่ยินดีจะรับ
นักศึกษาเข!าทํางานในสังกัด (ทั้งผู!ที่ได!รับทุนสนับสนุนการศึกษาและผู!ที่ยังไมได!รับทุน)
5. สนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาให! ส อดคล! อ งกั บ การพั ฒ นา
ประเทศไทย 4.0 เนื่องจาก ตอจากนี้เปHนต!นไปหนวยงาน/องค1กรตาง ๆ จะมีความต!องการบัณฑิต
ที่ มี ค วามสามารถที่ ส อดคล! องกั บ การพั ฒ นาประเทศ ทั้ งความสามารถตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
ความสามารถในการใช! เ ทคโนโลยี ภาษา การคิ ด วิเ คราะห1 และการดู แลผู! ปRว ยในวั ฒนธรรมที่
หลากหลาย

