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บทสรุป 

คุณภาพบัณฑิตเปนการสะทอน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน ท้ังในและนอก
หลักสูตร สกอ.ไดมีการกําหนดองคประกอบของการประเมินคุณภาพภายในท่ีตองมีการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต จากผูรับบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมีการกําหนด ใหมีการประเมินผูรับบริการ ท่ีตอบัณฑิต 
ในคณะตางๆ ท้ังนี้คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาลเปนปท่ี 3 พรอมกับไดนําผล
การประเมินมาปรับปรุง ในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

ในป พ.ศ. 2559 นี้ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีการสํารวจ คุณภาพ
บัณฑิตจากผูรับบริการ โดยการสํารวจจากแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตอบกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียแกองคกร สถานประกอบการ
ท่ีบัณฑิตพยาบาลทํางานอยู ในระยะเวลา 6-12 เดือน ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2558 
จํานวน 34 คน พรอมใหสงขอมูลกลับทาง ไปรษณีย หรือ   e-mail  ในการสํารวจครั้งนี้ไดรับการตอบกลับ 
จํานวน 23 ชุด (รอยละ 67.67)  

ผลการประเมิน พบวา บัณฑิตไดทํางานในหนวยงานราชการเกือบท้ังหมด (รอยละ 91.31) และ
มีสวนนอยเทานั้นท่ีทํางานในหนวยงานเอกชน (รอยละ 8.69) ซ่ึงพบวาเหตุผลของการรับบัณฑิตเขาทํางานใน
องคกรนั้นพบวา เกือบครึ่งหนึ่งมีความรูความสามารถตรงตามความตองการ (รอยละ 43.48) เม่ือพิจารณา 
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม (เฉลี่ย 4.01) รองลงมาคือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (เฉลี่ย 
3.80) ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเทากัน คือ ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ ทักษะทางปญญา ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารฯ และ ดานทักษะการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย 3.70) เม่ือเฉลี่ยคาคะแนน 5 ดาน 6 ดาน และ 8 
ดาน มีคาคะแนน คือ 3.80, 3.80 และ 3.81 

 

   คณะผูจัดทํา 
กุมภาพันธ 2560 
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รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

คณะพยาบาลศาสตรได มีการสํารวจ คุณภาพบัณฑิตจากผูรับบริการ โดยการสํารวจจาก
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตอบกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียแกองคกร สถานประกอบการท่ีบัณฑิตพยาบาลทํางานอยู ในระยะเวลา 6-12 
เดือน แกบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวน 34 คน พรอมใหสงขอมูลกลับทางไปรษณีย หรือ e-
mail หรือนํากลับมาเอง ในการสํารวจครั้งนี้ไดรับการตอบกลับ จํานวน 23 ชุด (รอยละ 67.64) ผลการสํารวจ
จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  เก่ียวกับความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย
สอบถามเหตุผลสําคัญท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะของบัณฑิต  
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูใชบัณฑิต  

ตอนท่ี 1  เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสอบถามเหตุผล
สําคัญท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร 

ความคิดเห็นของของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสอบถามเหตุผลสําคัญ
ท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร ประกอบดวย สถานท่ีทํางานของบัณฑิต ขอมูลท่ัวไปของผูประเมิน และ เหตุผล
สําคัญท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร หรือ สถานประกอบการ มีรายละเอียด ดังนี้  

รอยละของบัณฑิตจําแนกตามสถานท่ีทํางาน จากหนวยงานรัฐบาล รอยละ 91.31  และ จาก
หนวยงานเอกชน รอยละ 8.69 รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 1   

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวน รอยละของบัณฑิตจําแนกตามสถานท่ีทํางาน (N=23 คน) 

สถานท่ีทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 
หนวยงานรัฐบาล    

รพร.เดชอุดม 5 21.89 
รพ.สรรพสิทธิประสงค 2 8.69 
รพ.วารินชําราบ 2 8.69 
รพ.เขมราฐ 3 13.04 
รพ.สําโรง 1 4.34 
รพ.กุดขาวปุน 1 4.34 
รพ.สวางวีรวงศ 1 4.34 
รพ.ตาลสุม  1 4.34 
รพ.ดอนมดแดง 1 4.34 
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สถานท่ีทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 
รพ.สต.กองโพน 4 17.3 

หนวยงานเอกชน    
รพ.กรุงเทพฯ 2 8.69 
 23 100 

 
ความเก่ียวของกับบัณฑิตในสายการบังคับบัญชาผูตอบแบบสอบถาม เกือบท้ังหมดเปนหัวหนางาน

ของบัณฑิต รอยละ 86.95 และท่ีเหลือเปนหัวหนาฝาย ฯ ของบัณฑิต รายละเอียดดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 ความเก่ียวของกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชา (N=23 คน) 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 
หัวหนาฝาย/หัวหนาแผนก ของบัณฑิต 3 13.05 
หัวหนางานของบัณฑิต  20 86.95 

รวม 23 100 

จากสาเหตุของการรับบัณฑิตเขาทํางานพบวา ผูตอบมีความเห็นวาบัณฑิต เปนผู มีความรู
ความสามารถตรงกับความตองการ รอยละ 43.48 และ ขาดแคลนบุคลากร และผลการเรียนเปนท่ีพึงพอใจ รอย
ละ 34.78 รายละเอียดดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลสําคัญท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร (N=23) 

เหตุผล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน (คน) รอยละ 
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย                                                 2 8.70 
ผลการศึกษา(เกรดเฉลี่ย)เปนท่ีพึงพอใจ 8 34.78 
บุคลิกภาพดี   3 13.04 
ความรูความสามารถตรงตามความตองการ       10 43.48 
มีสัมมาคารวะ/รูจักกาลเทศะ                     4 17.39 
ขาดแคลนบุคลากร 8 34.78 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ดาน (N= 23 คน) 

คุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.01 0.78 

1.1 มีวินัยและความรับผดิชอบตอหนาท่ี มีความมุงมั่นในการทํางานใหสําเรจ็  3.96 0.76 
1.2 มีนํ้าใจ มีจติอาสา จติสาธารณะ ความรับผดิชอบตอประโยชนสวนรวม 3.90 0.80 
1.3 มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน กตัญ ู 4.00 0.80 
1.4 สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 4.10 0.80 
1.5 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ 4.10 0.70 
1.6 เคารพและปฏิบัตติามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 4.00 0.80 

2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ 3.70 0.68 
2.1  มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรท่ี เปนพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ นําไปใชในการ

ดําเนินชีวิตได  
3.60 0.70 

2.2 มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพท่ีสามารถศึกษาตอยอดได  3.70 0.70 
2.3 มีความรูตามทฤษฎี หลักการ ในสาขาวิชา/วิชาชีพ 3.70 0.70 
2.4 มีความรูในสาขาอ่ืนๆ 3.60 0.70 
2.5 รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค/วิชาชีพ/ในการทํางาน 3.80 0.60 
2.6 มีความรูท่ีสามารถปฏบัิติงานไดทันที 3.70 0.60 

3. ดานทักษะทางปญญา 3.70 0.76 
3.1 เปนผูใฝรู สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 3.80 0.70 
3.2 สามารถคิด วิเคราะห แกไขปญหาและตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล มีวิสยัทัศน และ

ความคิดสรางสรรค 
3.70 0.60 

3.3 นําความรูมาประยุกต ในชีวิตประจําวัน แกไขปญหาและปฏบัิตไิดอยางเหมาะสม 3.70 0.80 
3.4 มีทักษะการปฏิบัติงาน/การใชเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ไดคลองแคลว 3.60 0.50 
3.5 คนหาขอเท็จจริง สรุป ทําความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพได 3.60 0.80 
3.6 ศึกษาวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการทํางาน/วิชาชีพ ตามสภาพจริง

ได 
3.60 0.60 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 3.80 0.70 
4.1 มีทักษะการทํางานเปนทีม  มมีนุษยสัมพันธท่ีดี  ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได 4.0 0.70 
4.2 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  และยอมรับในความแตกตาง หลากหลายของมนุษย    4.0 0.70 
4.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของไทยและของประชาคม

นานาชาติ 
3.70 0.70 

4.4 มีความสนใจดานกีฬา และนันทนาการ 3.60 0.60 
4.5 มีความเปนผูนํา ผูตามท่ีด ี 3.80 0.60 
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คุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 3.70 0.70 

5.1 ใชภาษาในการติดตอ สื่อความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด อาน เขียน 3.70 0.70 
5.2 วิเคราะหเชิงตัวเลขได  3.60 0.70 
5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษา คนควา วิเคราะหและคัดเลือก ขอมลูจากแหลง

ความรูตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
3.80 0.80 

5.4 มีทักษะในการนําเสนองานได 3.70 0.70 
เฉลี่ย 5 ดาน  3.80  

6. ดานทักษะการปฏิบัติงาน    3.70 0.65 
6.1  มีทักษะการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ  3.70 0.70 
6.2 สามารถใชเครื่องมือ / อุปกรณ / นวัตกรรม ทางการพยาบาล  3.70 0.60 
เฉลี่ย 6 ดาน  3.80  

7. การเปนท่ีพ่ึงของสังคม  4.05 0.50 
7.1 สามารถใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และชวยแกปญหาองคกร 4.10 0.50 
7.2 เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมอาสา กิจกรรมชวยเหลือสังคมอยูเสมอ 4.00 0.50 

 
8. ดานอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : "สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม" 

 
3.97 

 
0.67 

8.1 มีความสามารถในการสรางสรรคงาน หรือผลงาน และมีความคดิริเริ่มสรางสรรค 3.70 0.60 
8.2 มีความรัก ความสามัคคีในการทํางานรวมกับตอองคกร หรือหนวยงาน เชน ทํางานเปนทีม มี

มนุษยสัมพันธท่ีดี เปนตน 
4.10 0.70 

8.3 มีความรับผดิชอบตอสังคม โดยทําหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถ ดวยความซื่อสัตย 
สุจรติ และอดทน 

4.10 0.70 

8.4 มีความสํานึกท่ีดตีอสังคม เชน มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หนวยงาน มีจิตสาธารณะ รวมกิจกรรมกับชุมชน กระตือรือรนในการทํางาน 

4.00 0.70 

เฉลี่ยรวม 8 ดาน 3.81  

 
ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน 6 ดาน และ 8 ดาน เฉลี่ย 3.80 , 3.80 และ 3.81 ตามลําดับ  
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ย 4.01 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด 

คือ สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะและใจกวาง และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(เฉลี่ย 4.10) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากันคือ ความซ่ือสัตย ขยัน และอดทน และ การเคารพและปฏิบัติตามขอบังคับ
ขององคกร (เฉลี่ย 4.0)  

2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.70 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนน
สูงสุด ดานการมีความรูกฏระเบียบ ขอบังคับ ในการทํางาน เฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือ ความรอบรูฯ และมีความรู
ดานวิชาการ และวิชาชีพท่ีสามารถตอยอดได มีความรูตามทฤษฏี หลักการในสาขา และ มีความรูในการปฏิบัติงาน
ไดทันที เทากัน (เฉลี่ย 3.70)   



 5 รายงานสรุปผลการประเมินคณุภาพบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปการศกึษา 2558 

3. ดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ย 3.70 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด 
คือ ดานการเปนผูใฝรู สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (เฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ สามารถคิด
วิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล และ นําความรูมาประยุกตใชได (เฉลี่ย 3.70)  

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.80 เม่ือจําแนกราย
ดาน พบวาประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ปรับตัวได และมีความ
ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอ่ืนฯเทากัน (เฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือ มีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี (เฉลี่ย 3.80) 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย 3.70 เม่ือ
จําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร ศึกษา 
คนควา วิเคราะห และคัดเลือกขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดอยางเหมาะสม (เฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือการใช
ภาษาในการติดตอ สื่อความหมายฯ (เฉลี่ย 3.70) 

6. ดานทักษะการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.70 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ทักษะดานการพยาบาล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณ/นวัตกรรมทางการพยาบาล เฉลี่ยเทากันคือ 
3.70   

7. การเปนท่ีพ่ึงของสังคม มีคาเฉลี่ย 4.05 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา การเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคมอยูเสมอเฉลี่ย 4.10 และ สามารถใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และชวย
แกปญหาในองคกร เฉลี่ย 4.00 

8. ดานอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : "สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอ
สังคม" มีคาเฉลี่ย 3.97 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ดานการมีความรัก ความสามัคคีในการทํางานรวมกับองคกร 
หรือหนวยงาน และ มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยการทําหนาท่ีของตนเองอยางเต็มท่ี เทากันเฉลี่ย 4.10 
รองลงมาคือ มีความสํานึกดีตอสังคม เฉลี่ย 4.00  
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะของบัณฑิต  

ผูใชบัณฑิต ไดใหขอเสนอแนะ จําแนกเปนรายดาน ประกอบดวย  
1) ความตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในการปฏิบัติงาน 
2) ความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตอยางไร  
3) คุณลักษณะท่ีทานเห็นวาเปนจุดเดน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
4) คุณลักษณะท่ีทานเห็นวาเปน จุดท่ีควรปรับปรุง ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีรายละเอียดดังนี้  

1. ความตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในการปฏิบัติงาน 
1.1 สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามวิชาชีพ  
1.2 เพ่ิมทักษะ และความม่ันใจในการปฏิบัติงาน (2) 

2. ความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตอยางไร  
2.1 ปรับตัวเขากับสภาพพ้ืนท่ี และ เพ่ือนรวมงานไดดี  
2.2 มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ชื่อสัตย (7) 
2.3 เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ  
2.4 พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ  
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3. คุณลักษณะท่ีทานเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
3.1 เนนหนักดานวิชาการ  
3.2 มีมนุษยสัมพันธดี พูดเพราะ (3) 

4. คุณลักษณะท่ีทานเห็นวาเปน จุดท่ีควรปรับปรุง ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4.1 เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานจริง  
4.2 ตรงตอเวลา (4) 
4.3 เพ่ิมทักษะทางการพยาบาล (4) 
4.4 นําความรูไปสูการปฏิบัติการพยาบาลได (1) 
4.5 ภาษาอังกฤษ  
4.6 ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาท่ีตองทํา ขณะข้ึนเวร  
4.7 ความคิดริเริ่ม (2 
4.8 ทักษะในการปฏิบัติงาน (2) 
4.9 ไมมีภาวะผูนํา (1) 
4.10 กฎระเบยีบการลาออกจากงาน  
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