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บทสรุป 

คุณภาพบัณฑิตเปนการสะทอน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน ท้ังในและนอก
หลักสูตร สกอ.ไดมีการกําหนดองคประกอบของการประเมินคุณภาพภายในท่ีตองมีการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต จากผูรับบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมีการกําหนด ใหมีการประเมินผูรับบริการ ท่ีตอบัณฑิต 
ในคณะตางๆ ท้ังนี้คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาลเปนปท่ี 2 พรอมกับไดนําผล
การประเมินมาปรับปรุง ในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

ในป พ.ศ. 2558 นี้ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีการสํารวจ คุณภาพ
บัณฑิตจากผูรับบริการ โดยการสํารวจจากแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตอบกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียแกองคกร สถานประกอบการ
ท่ีบัณฑิตพยาบาลทํางานอยู ในระยะเวลา 6-12 เดือน ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2557 
จํานวน 33 คน พรอมใหสงขอมูลกลับทาง ไปรษณีย หรือ   e-mail  ในการสํารวจครั้งนี้ไดรับการตอบกลับ 
จํานวน 17 ชุด (รอยละ 51.51)  

ผลการประเมิน พบวา บัณฑิตไดทํางานในหนวยงานราชการเกือบท้ังหมด (รอยละ 88.24) และ
มีสวนนอยเทานั้นท่ีทํางานในหนวยงานเอกชน (รอยละ 11.76) ซ่ึงพบวาเหตุผลของการรับบัณฑิตเขาทํางานใน
องคกรนั้นพบวา เกือบครึ่งหนึ่งมีความรูความสามารถตรงตามความตองการ (รอยละ 47.06) เม่ือพิจารณา 
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม (เฉลี่ย 3.87) รองลงมาคือดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี (เฉลี่ย 3.56) และดานความรูวิชาการ (เฉลี่ย 3.51) สวนดานท่ีมีคาคะแนนตําสุดคือ ทักษะดานการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย 3.29) และมีขอเสนอแนะเชิงคุณภาพ จําแนกได 2 ประเด็น คือ  

1) ดานความรูและทักษะปฏิบัติการพยาบาล  
2) ดานพฤติกรรมสวนบุคคล  
ท้ังนี้ ไดนําผลการประเมินเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 

6/2559 (วาระพิเศษ) เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ไดใหขอเสนอแนะ คือ ใน
การจัดการเรียนการสอนใหเนนการใชทักษะปฏิบัติการพยาบาล และ บรรจุโครงการเพ่ือแกปญหาตาม
ขอเสนอแนะเขาในแผนปฏิบัติการประจําป  

หลังจากนั้น ไดนําผลการประเมินเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 7/2559 (วาระพิเศษ) เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณาผล
การประเมิน พรอมใหขอเสนอแนะ คือ 1) ดานพัฒนานักศึกษา เสนอใหมีการพัฒนาดานภาษา กีฬา 
นันทนาการ 2) ดานการจัดการเรียนการสอน เสนอใหมีการปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนใหมีความ
หลากหลาย โดยจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และ 3) ดานการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เสนอ
ใหมีการเพ่ิมการสอบแบบ OSCE ทุกรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล และใหนําไปบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป 
ตอไป  

 

คณะผูจัดทํา 
           กรกฎาคม 2559 
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รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

คณะพยาบาลศาสตรได มีการสํารวจ คุณภาพบัณฑิตจากผูรับบริการ โดยการสํารวจจาก
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตอบกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียแกองคกร สถานประกอบการท่ีบัณฑิตพยาบาลทํางานอยู ในระยะเวลา 6-12 
เดือน แกบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2557 จํานวน 33 คน พรอมใหสงขอมูลกลับทาง ไปรษณีย หรือ   
e-mail  ในการสํารวจครั้งนี้ไดรับการตอบกลับ จํานวน 17 ชุด (รอยละ 51.51) ผลการสํารวจจําแนกเปน 4 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  เก่ียวกับความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย
สอบถามเหตุผลสําคัญท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ดาน 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิต 
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูใชบัณฑิต  

 

ตอนท่ี 1  เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสอบถามเหตุผล
สําคัญท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร 

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

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวน รอยละของบัณฑิตจําแนกตามสถานท่ีทํางาน (N=17 คน) 

สถานท่ีทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 
หนวยงานรัฐบาล  15 88.24 

โรงพยาบาลรัตนบุรีย (บุรรีัมย)  1 5.88 
โรงพยาบาลศรสีะเกษ  1 5.88 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค (อุบลราชธานี) 13 76.48 

หนวยงานเอกชน  2 11.76 
โรงพยาบาลเกษมราษฏร  ประชาช่ืน (กรุงเทพฯ) 1 5.88 
โรงพยาบาลสมติิเวชศรรีาชา (ชลบุรี) 1 5.88 
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สถานท่ีทํางานของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร พบวา รอยละ 88.24 ทํางานในหนวยงานของรัฐบาล 
ประกอบดวย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค รอยละ 76.48 โรงพยาบาลรัตนบุรีย จังหวัดบุรีรัมย โรงพยาบาล  
ศรีสะเกษ เทากัน รอยละ 5.88 และท่ีเหลือ รอยละ 11.76 ทํางานในหนวยงานเอกชน ประกอบดวย  โรงพยาบาล
เกษมราฎรประชาชื่น กรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี เทากันรอยละ 5.88 รายละเอียดใน
ตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงบริหาร (N=17 คน) 
ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

ผูบริหารระดับกลาง 1 5.88 
ผูบริหารระดับตน 15 88.24 
พยาบาลปฏบัิติการ  1 5.88 

รวม 17 100 

 
ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารระดับตนมากท่ีสุด  รอยละ 88.24  รองลงมาคือ ผูบริหาร

ระดับกลาง  และ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รอยละ 5.88  เทากัน รายละเอียด ดังตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 3 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลสําคัญท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร 
(N=17) 

เหตุผล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน (คน) รอยละ 
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย                                                 5 29.41 
ผลการศึกษา(เกรดเฉลี่ย)เปนท่ีพึงพอใจ 1 5.88 
บุคลิกภาพดี   4 23.53 
ความรูความสามารถตรงตามความตองการ       8 47.06 
มีสัมมาคารวะ/รูจักกาลเทศะ                     6 35.29 
ขาดแคลนบุคลากร 5 29.41 

 
จากสาเหตุของการรับบัณฑิตเขาทํางานพบวา ผูตอบมีความเห็นวาบัณฑิต เปนผู มีความรู

ความสามารถตรงตามความตองการมากท่ีสุด (รอยละ 47.06)  รองลงมา คือ มีสัมมาคารวะ/รูจักกาลเทศะ  (รอย
ละ 35.29)  และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (รอยละ 29.41) ตามลําดับ  รายละเอียดดังตารางท่ี 3  
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ดาน 

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ดาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ดาน (N= 17 คน) 

คุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 3.87 0.76 มาก 

1.1 มีวินัยและความรับผดิชอบตอหนาท่ี มีความมุงมั่นในการทํางานใหสําเรจ็  3.71 0.59 มาก 
1.2 มีนํ้าใจ มีจติอาสา จิตสาธารณะ ความรับผดิชอบตอประโยชนสวนรวม 3.65 0.70 มาก 
1.3 มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน กตัญ ู 4.18 0.64 มาก 
1.4 สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 4.12 0.78 มาก 
1.5 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ 3.88 0.60 มาก 
1.6 เคารพและปฏิบัตติามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 3.71 1.26 มาก 

2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ 3.51 0.05 มาก 
2.1  มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรท่ี เปนพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ นําไปใชใน

การดําเนินชีวิตได  
3.59 0.51 มาก 

2.2 มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพท่ีสามารถศึกษาตอยอดได  3.59 0.51 มาก 
2.3 มีความรูตามทฤษฎี หลักการ ในสาขาวิชา/วิชาชีพ 3.47 0.51 ปานกลาง 
2.4 มีความรูในสาขาอ่ืนๆ 3.35 0.49 ปานกลาง 
2.5 รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค/วิชาชีพ/ในการทํางาน 3.59 0.51 มาก 
2.6 มีความรูท่ีสามารถปฏบัิติงานไดทันที 3.47 0.62 ปานกลาง 

3. ดานทักษะทางปญญา 3.50 0.10 มาก 
3.1 เปนผูใฝรู สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 3.59 0.80 มาก 
3.2 สามารถคิด วิเคราะห แกไขปญหาและตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล มีวิสยัทัศน 

และความคิดสรางสรรค 
3.47 0.62 ปานกลาง 

3.3 นําความรูมาประยุกต ในชีวิตประจําวัน แกไขปญหาและปฏบัิตไิดอยางเหมาะสม 3.59 0.62 มาก 
3.4 มีทักษะการปฏิบัติงาน/การใชเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ไดคลองแคลว 3.41 0.62 ปานกลาง 
3.5 คนหาขอเท็จจริง สรุป ทําความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพได 3.47 0.51 ปานกลาง 
3.6 ศึกษาวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการทํางาน/วิชาชีพ ตาม

สภาพจริงได 
3.47 0.72 ปานกลาง 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 3.76 0.08 มาก 
4.1 มีทักษะการทํางานเปนทีม  มมีนุษยสัมพันธท่ีด ี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได 4.06 0.83 มาก 
4.2 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  และยอมรับในความแตกตาง หลากหลายของ

มนุษย    
3.88 0.78 มาก 

4.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของไทยและของ
ประชาคมนานาชาต ิ

3.82 0.73 มาก 
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คุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
4.4 มีความสนใจดานกีฬา และนันทนาการ 3.53 0.80 มาก 
4.5 มีความเปนผูนํา ผูตามท่ีด ี 3.53 0.62 มาก 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 3.56 0.13 มาก 
5.1 ใชภาษาในการติดตอ สื่อความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด อาน เขียน 3.71 0.59 มาก 
5.2 วิเคราะหเชิงตัวเลขได  3.65 0.49 มาก 
5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษา คนควา วิเคราะหและคัดเลือก ขอมูล

จากแหลงความรูตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
3.53 

0.80 
 

มาก 

5.4 มีทักษะในการนําเสนองานได 3.53 0.70 มาก 
6. ดานทักษะการปฏิบัติงาน    3.29 0.05 ปานกลาง 

6.1 มีทักษะการปฏิบัติงาน/การใชเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ไดคลองแคลว 3.41 0.62 ปานกลาง 
6.2 มีทักษะการทางกายภาพข้ันสงู เชน การเตนรํา ดนตร ีจิตรกรรม   ประติมากรรม พล

ศึกษา การแพทย วิทยาศาสตรการแพทย พยาบาล สตัวบาล (ถามี) 
3.12 0.70 ปานกลาง 

6.3 ทักษะปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม 3.35 0.61 ปานกลาง 
7. ดานอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : "สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอ
สังคม" 

3.72 0.07 มาก 

7.1 มีความสามารถในการสรางสรรคงาน หรือผลงาน และมีความคดิริเริ่มสรางสรรค 3.35 0.61 ปานกลาง 
7.2 มีความรัก ความสามัคคีในการทํางานรวมกับตอองคกร หรือหนวยงาน เชน ทํางานเปน

ทีม มีมนุษยสมัพันธท่ีดี เปนตน 
3.88 0.70 มาก 

7.3 มีความรับผดิชอบตอสังคม โดยทําหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถ ดวยความ
ซื่อสัตย สุจรติ และอดทน 

3.94 0.75 มาก 

7.4 มีความสํานึกท่ีดตีอสังคม เชน มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของหนวยงาน มีจิตสาธารณะ รวมกิจกรรมกับชุมชน กระตือรือรนในการทํางาน 

3.71 0.77 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.61  มาก 

 
ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ดาน เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เฉลี่ย 3.61 จําแนกรายดาน ดังนี้ 
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม เฉลี่ยอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 3.87) จําแนกรายขอพบวา บัณฑิตมีความ

ซ่ือสัตย ขยัน อดทน กตัญู  (เฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือ สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน (เฉลี่ย 4.12)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  (เฉลี่ย 3.88)   สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความมุงม่ันในการ
ทํางานใหสําเร็จ เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม  (เฉลี่ย  3.71)   

2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ เฉลี่ยอยูในระดับมาก เฉลี่ย 3.51 พบวา คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มี
ความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรท่ี เปนพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ นําไปใชในการดําเนินชีวิตได  
และ มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพท่ีสามารถศึกษาตอยอดได   และ รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค/
วิชาชีพ/ในการทํางาน เทากันอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 3.59) รองลงมา คือมีความรูตามทฤษฎี หลักการ ใน
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สาขาวิชา/วิชาชีพ  และ มีความรูท่ีสามารถปฏิบัติงานไดทันที อยูในระดับปานกลางเทากัน (เฉลี่ย 3.47)  และดาน
ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีความรูในสาขาอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.53)   

3. ดานทักษะทางปญญา  เฉลี่ย อยูในระดับมาก เฉลี่ย 3.50  เม่ือจําแนกรายขอ พบวา ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด ความเปนผูใฝรู สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  และ นําความรูมาประยุกต ใน
ชีวิตประจําวัน แกไขปญหาและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  คาเฉลี่ย 3.59  ระดับมาก  รองลงมาคือ 3.2 สามารถคิด 
วิเคราะห แกไขปญหาและตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล มีวิสัยทัศน และ ความคิด และ คนหาขอเท็จจริง 
สรุป ทําความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพได  และ ศึกษาวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการ
ทํางาน/วิชาชีพ ตามสภาพจริงได  อยูในระดับปานกลาง เทากัน (เฉลี่ย 3.47)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ มี
ทักษะการปฏิบัติงาน/การใชเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ไดคลองแคลวอยูในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.41)   

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ อยูในระดับมากเฉลี่ย 3.76 เม่ือ
จําแนกรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด มีทักษะการทํางานเปนทีม  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ปรับตัวใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกรได อยูในระดับมาก (เฉลี่ย  4.06) รองลงมา คือ ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  และ
ยอมรับในความแตกตาง หลากหลายของมนุษย (เฉลี่ย 3.88)  มีทักษะการปฏิบัติงาน/การใชเครื่องมือ/อุปกรณ
ตางๆ ไดคลองแคลว  (เฉลี่ย  3.82) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีความสนใจดานกีฬา และนันทนาการ และ 
มีความเปนผูนํา ผูตามท่ีดี อยูในระดับมากเทากัน  (เฉลี่ย 3.53)   

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี  เฉลี่ยอยูในระดับมาก
เฉลี่ย  3.56 เม่ือจําแนกรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ บัณฑิตสามารถใชภาษาในการติดตอ สื่อ
ความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด อาน เขียน  อยูในระดับมาก  (เฉลี่ย 3.71) รองลงมา คือ การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
(เฉลี่ย 3.65)   สวนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษา คนควา วิเคราะหและคัดเลือก ขอมูล
จากแหลงความรูตางๆ ไดอยางเหมาะสม และ ทักษะในการนําเสนองานได  อยูในระดับมากเทากัน (เฉลี่ย 3.53)  

6. ดานทักษะการปฏิบัติงาน   เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.29) เม่ือจําแนกรายขอ พบวา
ทุกขออยูในระดับปานกลาง สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ทักษะการปฏิบัติงาน/การใชเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ 
ไดคลองแคลว (เฉลี่ย 3.41) รองลงมา คือ ทักษะปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม (เฉลี่ย  3.35)  มีทักษะการทาง
กายภาพข้ันสูง (เฉลี่ย 3.12)  

7. ดานอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : "สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอ
สังคม"   เฉลี่ยอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 3.72) เม่ือจําแนกรายขอ พบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยทําหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถ ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และอดทนอยูในระดับมาก  (เฉลี่ย 
3.94) รองลงมา คือ มีความรัก ความสามัคคีในการทํางานรวมกับตอองคกร หรือหนวยงาน เชน ทํางานเปนทีม มี
มนุษยสัมพันธท่ีดี อยูในระดับมาก (เฉลี่ย 3.88) มีความสํานึกท่ีดีตอสังคม เชน มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน มีจิตสาธารณะ รวมกิจกรรมกับชุมชน กระตือรือรนในการทํางาน  (เฉลี่ย  
3.71)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ มีความสามารถในการสรางสรรคงาน หรือผลงาน และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค อยูในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.35) 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิต 
ผูใชบัณฑิต ไดใหขอเสนอแนะ จําแนกเปนรายดาน ประกอบดวย  
1) ความตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในการปฏิบัติงาน 
2) ความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตอยางไร  
3) บัณฑิตมีทักษะปฏิบัติการพยาบาลในการปฏิบัติงานในกลุมประเทศอาเซียนหรือไม   
มีรายละเอียดดังนี้  

1. ความตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
จากการสรุปประเด็นสําคัญสามารถจําแนกได 2 ประเด็น ประกอบดวย 1) ดานความรู และ           

2) พฤติกรรมสวนบุคคล  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1) ดานความรูและทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล  ประเด็นดานความรู ประกอบดวย การคิด

วิเคราะห ความรูทางวิชาการ วิจัย  ทักษะปฏิบัติการพยาบาล ดังขอมูล ตอไปนี้   
1.1 ความรู 

- สามารถคิดวิเคราะห หลักการและเหตุผลตางๆในการทํางานได,ทํางานแบบครบ
องครวม (1) 

- มีความสามารถในการวิเคราะห  และใชหลักฐานเชิงประจักษ  มีความสามารถใน
การเปนผูนําทีม (1) 

- การใชกระบวนการพยาบาล ความรูความสามารถในการดูแลผูปวยแบบองครวม  
ความรูความสามารถในการจัดการอาการรบกวนแกผูปวยได และการนําพยาธิสรีรเก่ียวกับโรคมาปรับใช (5) 

1.2 ทักษะทางการพยาบาล  
- ทักษะวิชาชีพดานอายุรกรรม เชน การใชเครื่องชวยหายใจ (1) 
- ทักษะปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน  เชน  การประเมินสภาพผูปวย (1) 
- ฝกปฏิบัติกับผูปวยใหมากข้ึน  รวมท้ังข้ึน เวร บาย-ดึก (1) 
- มีชั่วโมงฝกภาคปฏิบัติใหมากข้ึนและครอบคลุมทุกสาขา เชน  สูติ ศิลป Med  

เด็ก  ฝกปฏิบัติแบบเฉพาะทาง (1) 
- ใหมีการพัฒนาทักษะรวมกับวิชาการในการทํางานในวิชาชีพเฉพาะ,เพ่ิมทักษะ

ความรูความสามารถในการใชโปรแกรม,ระบบคอมพิวเตอร ,การมีความรูในการวิจัย (1) 
2) ดานพฤติกรรมสวนบุคคล ประกอบดวย บุคลิกภาพสวนบุคคล ดังนี้ 

- อยากใหฝกฝนทางดานการพัฒนาบุคลิกภาพ  กลาแสดงออก,ทักษะในการพูด 
- การพัฒนาทางดานอารมณ  พรอมท่ีจะเปนผูใหญ  ไมใชผูรับอยางเดียว  มีการ

พัฒนาตนเองอยางเหมาะสมตอเนื่อง มึความรับผิดชอบ ในหนาท่ี 
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2. ความตองการใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอยางไร 
จากการสรุปจากแบบสอบถามดานความตองการใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอยางไร นั้น 

สามารถสรุปได ประเด็น ประกอบดวย 1) มีความรู  2) มีจิตสํานึก 3) มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา วินัย
กระตือรือรน ชื่อสัตย และ 4) มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ  ดังนี้  

1) มีความรู  มีขอมูลดังนี้  
- มีความรูทักษะการทํางานในวิชาชีพ,เปนผูมีสํานึกดีตอสังคม สวนรวม  มีจิตสาธารณะ , 

เปนผูมีความคิดสรางสรรค  ,และเพ่ิมทักษะการเปนผูนํา กลาแสดงออก ,ทักษะในการพูด (1) 
- มีความรูในระดับดี กระตือรือรน ใฝรู  เสียสละ  จิตอาสา (1)  
- มีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน  ทักษะดานใหการพยาบาลและใหความรูดานการ

รักษาพยาบาล ผูปวยอายุรกรรม  (1) 
2) มีจิตสํานึก มีขอมูลดังนี้ 

- มีคุณลักษณะปลูกฝงใหรักบานเกิด  รับผิดชอบดานจริยธรรม วัฒนธรรมของพยาบาล (2) 
- สํานึกในเรื่องของการใชทุนทดแทน ไมมุงเอาเฉพาะผลประโยชนสวนตัว  ยอมรบัฟงความ

คิดเห็นของคนอ่ืน  เชื่อม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง  ไมใชลักษณะ Gen y อยางเดียว (1) 
3) มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา วินัยกระตือรือรน ช่ือสัตย คุณธรรมจริยธรรม มีขอมูลดังนี้ 

- มีวินัยและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมาย (1) 
- ในวิชาชีพของพยาบาล  ควรมีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย  เสียสละ  อดทน  ใฝศึกษาหา

ความรู  กระตือรือรนท่ีจะปรับตัวเขากับสิ่งใหม  (2)  
- ความตรงตอเวลา  ใฝรู คนควาสามารถหาความรูดวยตนเองเพ่ือนํามาพัฒนาการดูแล

ผูปวย (2) 
- อดทน เสียสละ (1) 
- มีความรู ความสามารถ ซ่ือสัตย สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเปนผูนํา  กลาพูด

และแสดงออก (1) 
4) มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีขอมูลดังนี้ 

- มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสัมมาคาราวะและการปรับตัว (1) 
- มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพพยาบาล  มีความตั้งใจ ขยัน  อดทน  ซ้ือสัตย  ในการทํางาน  รัก

ในวิชาชีพ และองคกร  เคารพ  Seniority (1) 
 

3. ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอทักษะปฏิบัติการพยาบาลในการปฏิบัติงานในกลุมประเทศอาเซียน 
-  ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลแตตองมีการฝกปฏิบัติเม่ือเริ่มงานจริง,ซึงตองใชระยะเวลาใน

การศึกษปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะ,การตัดสินใจท่ีเหมาะสมในการทํางาน (1) 
- ได  มีความขยันอดทนและมีความยืดหยุนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได (1) 
- ยังไมพบทักษะ พรอมพฤติกรรมดังกลาวชัดเจน มี ผูปวย ตางชาติมารับการรักษานอยมาก 
- มีทักษะครบ (3) 
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- ยังขาดความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุมอาเซียน  เนื่องจากขาด  การพยาบาลขามจริยธรรม  
การใชภาษาอังกฤษ  ภาษาอ่ืนๆ  ในประเทศอาเซียน (2) 

- ควรมีทักษะปฏิบัติการพยาบาลและสามารถใชภาษาในกลุมอาเซียนไดบางเพราะในรพ  ท่ี
ปฏิบัติงาน มีการใหการรักษาแกผูปวยหลากหลายเชื้อชาติ  ท้ังในกลุมอาเซียน ยุโรป  อเมริกา (2) 

- มี เนื่องจาก มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีการศึกษาเรียนรูภาษาตางๆ  ในแถบปท. 
อาเซียน (1) 

 
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูใชบัณฑิต 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ตามความตองการขององคกรหรือผูใชบัณฑิต ไดใหขอเสนอแนะ คุณลักษณะท่ี
เปนจุดเดน ขอควรปรับปรุงของบัณฑิต และขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ตารางท่ี 5   แสดงจํานวน ของผูใชบัณฑิตท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนา จําแนกตามทักษะท่ีตอง
พัฒนาเพ่ิมเติม (N=17 คน) 

ทักษะท่ีควรเพ่ิมเติม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน (คน) 
1.ทักษะภาษาตางประเทศ 12 
2.ความรูความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา   7 
3.ทักษะคอมพิวเตอร 4 
4.ทักษะการวิเคราะหปญหาและแกปญหา 10 
5. ความมีมนุษยสัมพันธ 4 
6. ทักษะการบริหาร 7 
7. บุคลิกภาพ ภาวะผูนํา  5 
8. ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา        9 

 
ทักษะท่ีผูใชบัณฑิตตองการใหมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมใหแกบัณฑิตมากท่ีสุดคือทักษะภาษาตางประเทศ 

รองลงมาคือ ทักษะการวิเคราะหปญหาและแกไขปญหา ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา ตามลําดับ 
 

4.2 คุณลักษณะท่ีผูใชบัณฑิตเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- เปนผูท่ีมีความรูสึกท่ีดีตอสังคม,มีมนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานพยายามท่ีจะเรียนรูในดาน

วิชาการเพ่ือปรับใชกับงาน (1) 
- ชอบทํากิจกรรม เชน กีฬาสี  ถือปาย  ดรัมเมเยอร (1) 
- เรียบรอย,ขยันขันแข็ง (1) 
- มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม (1) 
- ความรูจากทฤษฎี (2) 
- มีความอดทน ขยันขันแข็ง (1) 
- กลาคิดกลาแสดงออก  อิสระในการทํา (1) 
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- บุคลิกดี  นาเลื่อมใส  นาศรัทธา (1) 
- ความรับผิดชอบตอหนาท่ีในบทบาทของการเปนพยาบาล (1) 
- มีความรูเชิงทฤษฎี (3) 
- กริยามารยาท  มีความเอ้ืออาทรตัวผูปวย (1) 
- มีความเชื่อม่ันในตนเอง  มีความขยัน  อดทน  ตั้งใจปฏิบัติงาน (1) 
- ออนนอมถอมตน  มีน้ําใจท่ีชวยเหลือเพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจ  (1) 

4.3 คุณลักษณะท่ีผูใชบัณฑิตเห็นวาเปน จุดท่ีควรปรับปรุง ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- ทักษะในดานคอมพิวเตอร,เพ่ิมทักษะวิเคราะหแกไขปญหา (1) 
- การแกไขปญหา เฉพาะหนา การวิเคราะหปญหา,และการแกปญหา,ทักษะการปฏิบัติงาน การ

ทํางานตางๆ ไมละเอียดรอบครอบเลย (1) 
- ความรูในโรคแตละสาขา   พัฒนาตนเอง  และไฝรู (ใหมีการพัฒนาการในแตละป) (1) 
- การใชงานภาษาเขียน  (ภาษาทางราชการ) (2) 
- ทักษะการบันทึกพยาบาลแบบท่ีเปนสากล เชน Focus charting  ใหบรรจใุนหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย  การจัดการความเสี่ยง  Service mind  การพัฒนาบุคลิกภาพ (1) 
- ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  ซ่ึงจะไดจากประสบการณการเรียนรูในการปฏิบัติงานบนตึก  ซ่ึง

อาจจะแลวแตความพรอมของแตละตัวบุคคล  การสนใจ  ตั้งใจ  และพยายามหาโอกาสในการท่ี
จะหาประสบการใหมๆ (1) 

- ควรเพ่ิมการฝกปฏิบัติงาน  ใน ward เพ่ิมมากข้ึน (1) 
- ตรงตอเวลา  ตรงใฝดี  เรียนรูดวยตนเอง (2) 
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค  การคิดวิเคราะหแกไขปญหา  (1) 
- การพยาบาลเฉพาะโรค  (ภาคปฏิบัติควรเพ่ิมใหมากกวานี้ ขณะเปนนักศึกษา) (1) 
- ภาวะความเปนผูนําและผูตามทีดี (2) 

4.4 ขอเสนอแนะ 
- ฝกความเปนผูนํา (1) 
- ความพรอมในการปฏิบัติงาน ในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  การทํางานเปนทีม การยอมรับฟง

ความคิดเห็นของคนอ่ืน  (1) 


