
๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต  
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ ๖  ด้าน 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
  

 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 
สถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข 
 
 



๒ 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต    ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ ๖  ด้าน   
ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาแห่งชาต ิปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

  
จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวนทั้งหมด  ๘๘   คน   
จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด ๘๘   ฉบับ    ได้รับกลับคืน จ านวน  ๘๘   ฉบับ     
คิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ           
๑. หญิง   จ ำนวน  ๑๒๑ คน  คิดเป็นร้อยละ    ๙๓.๐๘             
๒. ชำย    จ ำนวน     9   คน  คิดเป็นร้อยละ     ๖.๙๒ 

 
๒. อายุ       

๒๑ – ๓๐   จ ำนวน     ๑  คน  คิดเป็นร้อยละ     ๖.๙๒ 
๓๑ – ๔๐   จ ำนวน   ๓๐  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๒๓.๐๘ 
๔๑ – ๕๐   จ ำนวน   ๗๘  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๖๐.๐๐ 
๕๑ – ๖๐   จ ำนวน   ๑๓  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐.๐๐ 

             
 

การแปลผลคะแนน  
 

คะแนน ระดับคุณภำพบัณฑิต 
๑.๐๐ – ๑.๔๙ น้อยมำก 
๑.๕๐ – ๒.๔๙ น้อย 
๒.๕๐ – ๓.๔๙ ปำนกลำง 
๓.๕๐ – ๔.๔๙ สูง 
๔.๕๐ – ๕.๐๐ สูงมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ตาราง ๑  แสดงค่าเฉลี่ยคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศึกษาแห่งชาติ             
             ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน 
ระดับ 

คุณภาพ 
๑.๑ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักศำสนำ หลักจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธเิด็ก สิทธิผู้ป่วย สิทธิของผู้ประกอบวิชำชีพพยำบำล   ที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัตกิำรพยำบำล 

๔.๐๑ ๐.๕๘ สูง 

๑.๒ สำมำรถแยกแยะควำมถกูต้อง ควำมดี และควำมชั่วได้ ๔.๒๔ ๐.๖๗ สูง 

๑.๓ เคำรพในคณุค่ำ และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ๔.๒๒ ๐.๖๐ สูง 

๑.๔ มีควำมรับผิดชอบต่อกำรกระท ำของตนเอง ๔.๑๙ ๐.๗๑ สูง 

๑.๕ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์ ๔.๑๘ ๐.๗๒ สูง 

๑.๖ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพและมีควำมสำมำรถจัดกำรกับปัญหำจรยิธรรมกำร
ด ำรงชพีและในกำรปฏิบัตงิำนในวิชำชีพกำรพยำบำล 

๔.๐๒ ๐.๖๓ สูง 

๑.๗ เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในกำรด ำรงตนและกำรปฏิบัติงำน ๔.๐๒ ๐๖๒ สูง 

๑.๘  ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริกำรได้รับรู้และเข้ำใจสิทธิของตนเองเพื่อปกป้องสิทธขิอง
ตนเองที่จะถูกละเมิด 

๓.๘๔ ๐.๖๓ สูง 

รวมด้านคณุธรรม จริยธรรม   ๔.๐๙ ๐.๖๖ สูง 

 
จากตารางที ่๑ คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 
 พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมและรำยข้อย่อยอยู่ในระดับสูง   ระดับคุณภำพบัณฑิตเรื่องควำมสำมำรถ
แยกแยะควำมถูกต้อง ควำมดี และควำมชั่วมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด เท่ำกับ ๔.๒๔  ส่วนกำรส่งเสริมให้ผู้ป่วยและ
ผู้ใช้บริกำรได้รับรู้และเข้ำใจสิทธิของตนเองเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด  มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด 
เท่ำกับ ๓.๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 
 

ตารางที ่๒   แสดงค่าเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศึกษาแห่งชาติ             
                ด้านความรู ้

 
๒. ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน 
ระดับ 

คุณภาพ 
๒.๑ มีควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในสำระส ำคญัของศำสตร์ที่เป็นพ้ืนฐำนชีวิตและ
พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ     ที่ครอบคลุมทั้งวิทยำศำสตร์ มนุษยศำสตร์       
สังคมศำสตร์   กฎหมำยและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

๓.๗๔ ๐.๖๘ สูง 

๒.๒  มีควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในสำระส ำคญัของศำสตร์ทำงวิชำชีพกำรพยำบำล    
ระบบสุขภำพ     และปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบ
สุขภำพ 

๓.๗๕ ๐.๖๐ สูง 

๒.๓ มีควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในสำระส ำคญัของกระบวนกำรพยำบำล และกำร
น ำไปใช้ 

๓.๗๖ ๐.๕๙ สูง 

๒.๔. มีควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในสำระส ำคญัของกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ 
กำรจัดกำรควำมรู้ กระบวนกำรวิจัย กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรองค์กร 

๓.๔๗ ๐.๗๕ ปำนกลำง 

๒.๕ มีควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในสำระส ำคญัเก่ียวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำร
พยำบำลและระบบจ ำแนกข้อมูลทำงกำรพยำบำล 

๓.๔๒ ๐.๗๗ ปำนกลำง 

๒.๖ มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรม สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภำวะสุขภำพและประชำชน 

๓.๔๘ ๐.๗๖ ปำนกลำง 

รวมด้านความรู้ 
 

๓.๕๖ ๐.๗๓ สูง 

 
จากตาราง ๒  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแห่งชาติ  ด้านความรู้            
     พบว่ำคุณภำพบัณฑิตด้ำนควำมรู้รู้มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง   โดยมีค่ำเฉลี่ยรำย  ข้อ ๒.๑  
มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำนชีวิตและพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ     
ที่ครอบคลุมทั้งวิทยำศำสตร์ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์   กฎหมำยและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  
ข้อ ๒.๒ มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์ทำงวิชำชีพกำรพยำบำล  และ   ระบบสุขภำพ     
และปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภำพและข้อ ๒.๓ มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
ในสำระส ำคัญของกระบวนกำรพยำบำล และกำรน ำไปใช้ คุณภำพอยู่ในระดับสูงด้วย ส่วนคุณภำพบัณฑิต
ด้ำนควำมรู้ข้อที่อยู่ในระดับปำนกลำง คือ ข้อ ๒.๔ มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของกระบวนกำร
แสวงหำควำมรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ กระบวนกำรวิจัย กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรองค์กร ข้อ ๒.๕   
มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรพยำบำลและระบบจ ำแนก
ข้อมูลทำงกำรพยำบำล และ ข้อ ๒.๖ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรม สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภำวะสุขภำพและประชำชน 
 
 

 



๕ 
 

ตารางที่  ๓  แสดงค่าเฉลี่ยคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  
                  อุดมศึกษาแห่งชาติ   ด้านทักษะทางปัญญา 
 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน 
ระดับ 

คุณภาพ 
๓.๑  ตระหนักรู้ในศักยภำพและส่ิงที่เป็นจุดอ่อนของตนเพื่อพฒันำตนเองให้มี
ควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติกำรพยำบำล  กำรสอน กำร
แสวงหำควำมรูท้ี่มีประสิทธิภำพและกำรเป็นผู้น ำที่เข้มแข็ง 

๓.๖๔ ๐.๗๐ สูง 

๓.๒  สำมำรถสบืค้น และวิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย ๓.๕๘ ๐.๗๑ สูง 

๓.๓  สำมำรถน ำข้อมูลและหลักฐำนไปใชใ้นกำรอ้ำงอิงและแก้ไขปัญหำอย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

๓.๕๕ ๐.๖๗ สูง 

๓.๔  สำมำรถคดิวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบโดยใช้องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งใช้ประสบกำรณ์เป็นฐำนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภำพในกำร
ให้บริกำรกำรพยำบำล 

๓.๔๘ ๐.๗๐ ปำนกลำง 

๓.๕ สำมำรถใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทำงกำรวิจัย และนวัตกรรมที่เหมำะสมใน
กำรแก้ไขปัญหำ 

๓.๔๓ ๐.๗๕ ปำนกลำง 

๓.๖  สำมำรถพฒันำวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และ
บริบททำงสุขภำพที่เปลี่ยนไป 

๓.๔๑ ๐.๗๑ ปำนกลำง 

รวมด้านทักษะทางปญัญา 
 

๓.๕๒ ๐.๗๑ สูง 

 
จากตารางที ่๓  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านทักษะทางปัญญา  
 พบว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูงจ ำนวน ๓ ข้อ  คือ ข้อ ๓.๑ ถึง ๓.๓ และ ค่ำเฉลี่ยรำยข้อ
ระดับปำนกลำง  คือ ข้อ ๓.๔ ถึง ๓.๖  และข้อที่คะแนนคุณภำพต่ ำที่สุดคือ ควำมสำมำรถสำมำรถพัฒนำ
วิธีกำรแก้ไขปัญหำที่มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และบริบททำงสุขภำพที่เปลี่ยนไป มีค่ำเท่ำกับ 
๓.๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ตารางที่ ๔  แสดงค่าเฉลี่ยคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิอุดมศึกษาแห่งชาติ   ด้าน  
               ความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ ความรับผิดชอบ   
 
๔.  ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ   
 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 

ระดับ 
คุณภาพ 

๔.๑ มีควำมสำมำรถในกำรปรบัตัวเชิงวิชำชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงสร้ำงสรรค์กับ
ผู้ใช้บริกำรผู้ร่วมงำน และผู้บังคับบัญชำ 

๓.๖๓ ๐.๗๕ สูง 

๔.๒  สำมำรถท ำงำนเป็นทีมในบทบำทผู้น ำและสมำชิกในทีมกำรพยำบำล ทีม
สุขภำพ และทีมในชุมชนของระบบบริกำรสำธำรณสุขทุกระดบัและในบริบทหรือ
สถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน 

๓.๗๘ ๐.๗๘ สูง 

๔.๓  สำมำรถแสดงออกซึ่งภำวะผู้น ำในกำรผลกัดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีใน
องค์กร ในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำยและสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ 

๓.๗๐ ๐.๘๐ สูง 

๔.๔  ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที ่ต่อสังคม และรับผิดชอบในกำรพัฒนำตนเอง 
วิชำชีพ องคก์รและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 

๓.๗๑ ๐.๗๒ สูง 

รวมความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ   
 
 

๓.๗๐ ๐.๗๖ สูง 

 
 
 

จากตารางที ่๔  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา แห่งชาติ ด้านความสัมพันธ ์
                    ระหว่างบคุคลและความ รับผิดชอบ   
 พบว่ำค่ำเฉลี่ยโดยรวมและรำยข้อย่อยอยู่ในระดับสูง   โดยมีค่ำเฉลี่ยรำยข้อ  ๔.๒  สำมำรถท ำงำน
เป็นทีมในบทบำทผู้น ำและสมำชิกในทีมกำรพยำบำล ทีมสุขภำพ และทีมในชุมชนของระบบบริกำรสำธำรณสุขทุก
ระดับและในบริบทหรือสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน สูงสุดเท่ำกับ ๓.๗๘  ส่วนข้อ ๔.๑ มีควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวเชิงวิชำชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้ใช้บริกำรผู้ร่วมงำน และผู้บังคับบัญชำมีค่ำคะแนนต่ ำสุด
เท่ำกับ ๓.๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ตารางที่ ๕  แสดงค่าเฉลี่ยคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ อุดมศึกษาแห่งชาติ   ด้านทักษะ 
              การวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 

ระดับ 
คุณภาพ 

๕.๑ สำมำรถประยุกต์ใช้หลักตรรกะคณิตศำสตร์และสถิติในกำรพยำบำล
อย่ำงเหมำะสม 

๓.๖๘ ๐.๗๓ สูง 

๕.๒  สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็นข่ำวสำรที่มีคุณภำพรวมทั้งสำมำรถอ่ำน 
วิเครำะห์และถำ่ยทอดข้อมูลขำ่วสำรแก่ผู้อื่นได้อย่ำงเข้ำใจ 

๓.๖๕ ๐.๗๐ สูง 

๕.๓ สำมำรถสือ่สำรภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรฟัง    
กำรอ่ำน กำรเขยีนและกำรน ำเสนอ รวมทัง้สำมำรถอ่ำนวำรสำรและต ำรำ
ภำษำอังกฤษอย่ำงเข้ำใจ 

๓.๖๔ ๐.๗๔ สูง 

๕.๔ สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำนที่จ ำเป็น ๓.๗๒ ๐.๗๗ สูง 

๕.๕  สำมำรถเลือกและใช้รูปแบบกำรน ำเสนอสำรสนเทศตลอดจนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพและเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ ์

๓.๘๑ ๐.๗๓ สูง 

รวมด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓.๗๐ ๐.๗๓ สูง 

 
จากตารางที ่๕   คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  ด้านทักษะการ   
                     เคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 พบว่าค่ำเฉลี่ยโดยรวมและรำยข้อทุกข้ออยู่ในระดับสูง   โดยมีค่ำเฉลี่ยรำยข้อ  ข้อ ๕.๕  สำมำรถ
เลือกและใช้รูปแบบกำรน ำเสนอสำรสนเทศตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ได้คะแนนสูงสุดเท่ำกับ ๓.๘๑ ส่วนข้อ ๕.๓  สำมำรถสื่อสำร
ภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรฟัง    กำรอ่ำน กำรเขียนและกำรน ำเสนอ รวมทั้งสำมำรถอ่ำน
วำรสำรและต ำรำภำษำอังกฤษอย่ำงเข้ำใจได้คะแนนต่ ำสุดเท่ำกับ  ๓.๖๔     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ตารางที่ ๖  แสดงค่าเฉลี่ยคณุภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศึกษาแห่งชาติ       
               ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ      

 
๖. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชพี      ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน 
ระดับ 

คุณภาพ 
๖.๑  สำมำรถปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลอย่ำงเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้ศำสตร์และ
ศิลปะทำงกำรพยำบำล รวมทั้งใช้กระบวนกำรพยำบำล หลักฐำนเชิงประจกัษแ์ละกำร
สื่อสำรเชิงบ ำบดัในกำรพยำบำลบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

๓.๖๘ ๐.๘๑ สูง 

๖.๒   สำมำรถปฏิบัติกำรกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ กำรป้องกันโรค  กำรรักษำ พยำบำล 
กำรบ ำบัดและกำรบรรเทำอำกำรและกำรฟื้นฟูสุขภำพแก่ผู้ใช้ บริกำรทุกภำวะสุขภำพ
และทุกช่วงวยั รวมทั้งกำรผดุงครรภ์ในทุกระดบัของสถำนบรกิำรสุขภำพตำม พรบ.
วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์      (พ.ศ.๒๕๒๘) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๔๐) 

๓.๗๕ ๐.๖๗ สูง 

๖.๓  ปฏิบัติกำรพยำบำลด้วยควำมเอื้ออำทรโดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม กฎหมำย
และสิทธิของผูป้่วย 

๓.๘๓ ๐.๗๕ สูง 

๖.๔ ปฏิบัติกำรพยำบำลโดยค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคลและควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม 

๓.๙๒ ๐.๗๔ สูง 

๖.๕ สำมำรถปฏิบัติงำน ร่วมกับทีมกำรพยำบำล ทีมสหสำขำวิชำชีพ ตำมบทบำทหน้ำที่
ของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 

๓.๙๘ ๐.๗๒ สูง 

รวมด้านทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพ      ๓.๘๓ ๐.๗๔ สูง 

 
จากตารางที่  ๖  พบว่าคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิอุดมศึกษาด้านทักษะการปฏบิัติทาง 
                    วิชาชีพ        
 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยโดยรวมและรำยข้อย่อยอยู่ในระดับสูง   โดยมีค่ำเฉลี่ยรำยข้อ ๖.๕ สำมำรถ
ปฏิบัติงำน ร่วมกับทีมกำรพยำบำล ทีมสหสำขำวิชำชีพ ตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองได้อย่ำงเหมำะสมอยู่ใน
ระดับสูงที่สุดเท่ำกับ    ๓.๙๘ และ ข้อ ๖.๑  สำมำรถปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลอย่ำงเป็นองค์รวมโดย
ประยุกต์ใช้ศำสตร์และศิลปะทำงกำรพยำบำล รวมทั้งใช้กระบวนกำรพยำบำล หลักฐำนเชิงประจักษ์และกำ ร
สื่อสำรเชิงบ ำบัดในกำรพยำบำลบุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้คะแนนต่ ำสุดเท่ำกับ  ๓.๖๘ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ตารางที ่๗  แสดงค่าเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
              โดยรวมและราย ด้าน  ๖  ด้าน  

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบี่ยงเบน 

ระดับ 
คุณภาพ 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม ๔.๐๙ ๐.๖๖ สูง 

ด้านความรู ้ ๓.๕๖ ๐.๗๓ สูง 
ด้านทักษะทางปัญญา ๓.๕๒ ๐.๗๑ สูง 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๓.๗๐ ๐.๗๖ สูง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓.๗๐ ๐.๗๓ สูง 

ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชพี ๓.๘๓ ๐.๗๔ สูง 
รวมทุกด้าน ๓.๗๔ ๐.๗๕ สูง 

 
 
จากตารางที่  ๗   พบว่ำคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ ค่ำเฉลี่ยโดยรวม และ
ค่ำเฉลี่ยรำยด้ำนทั้ง ๖ ด้ำนอยู่ในระดับสูง  โดยมีค่ำเฉลี่ยรำยด้ำน  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  มีค่ำสูงสุด
เท่ำกับ ๔.๐๙ และ  ด้ำนทักษะทำงปัญญำ มีคะแนนต่ ำสุดเท่ำกับ ๓.๕๒  

 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.มีความรู้ความเข้าใจงานดี แต่ควรเพิ่มความขยันในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรับผิดชอบ

งานในหน้าที่ให้มากกว่านี้จะดี  
2.บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ ความสามารถอยู่ในระดบัค่อนข้างดี แต่ต้องอาศัยประสบการณ์มาก

ขึ้น 
3.บางหัวข้อที่ประเมินยังไม่สามาระประเมินได้ชัดเจน เช่น การวิจัย การบริหารจัดการองค์กร 

การใช้นวัตกรรม เพราะบัณฑิตยังอยู่ระยะเริ่มปฏิบัติงานใหม่ 
4 งานบริการด้านหน้าต้องใช้ความอดทนกับปัญหาที่หลากหลาย ทั้งผู้ให้  ผู้รับ  ผู้เกี่ยวข้องใน

การบริการ บางครั้งท าให้ ความเป็นตัวตนของอารมณ์ที่ไม่สมหวังแสดงออกมา อาจต้องให้
ประสบการณ์อันมากในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

 5.บัณฑิตควรมีประสบการณ์เรื่องการดูแลผู้ป่วยด้านหัวใจความเป็นมนุษย์ จากประสบการณ์
การฝึกงาน เช่น การการเขียนเรื่องเล่าดี ๆ จากการดูแลผู้ป่วย เพราะการเขียนเรื่องเล่าจะท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้หล่อหลอมด้านคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

-  ฝึกทางด้านบริการเพิ่ม 
 - ฝึกทางด้านการเป็นผู้น า/ การท างานเป็นทีม 
- มีทักษะในการจัดล าดับความส าคัญ ก่อน - หลัง 



๑๐ 
 

  - ควรมีการฝึกทางด้านบริหารใหเ้พิ่มขึ้น เพราะอยู่ปี 4 และใกล้จบแล้วต้องเรียนรูง้านบริหาร 
6. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีระเบียบวินัยปฏิบัติงาน

สม่ าเสมอ มีน้ าใจและเสยีสละในการช่วยเหลืองานส่วนรวมดีมาก เป็นแบบอย่างทีด่ีได้ 
7. ควรพัฒนาทักษะเรื่องการรวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์มาเพื่อพัฒนาการให้การพยาบาล 
8. ควรเพิ่มทักษะเรื่องการสือ่สาร 
9. ควรพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหด์ึง KPI มาพัฒนางาน 


