ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และอัตลักษณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปการศึกษา 2558

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สงวน ธานี

อาจารยเกษร

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

รายนามผูจัดทํา

สายธนู อาจารยประจําหลักสูตร/รองคณบดีฝายวิชาการ
อาจารยอุไรวรรณ สาสังข อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยวิศนีย บุญหมั่น อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยสุดารักษ ประสาร อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน อาจารยประจําหลักสูตร
นายไวพจน อุนใจ นักวิชาการศึกษา
นางสาวนฤมล ธรรมวิรุฬ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
อาจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน

บทสรุป
คุณภาพบัณฑิตเปนการสะทอน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน ทั้งในและนอก
หลักสูต ร สกอ.ได มีการกํ าหนดองค ประกอบของการประเมิ นคุณภาพภายในที่ตองมีการประเมิน คุณภาพ
บัณฑิต จากผูรับบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมีการกําหนด ใหมีการประเมินผูรับบริการ ที่ตอบัณฑิต
ในคณะตางๆ ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาลเปนปที่ 3 พรอมกับไดนําผล
การประเมินมาปรับปรุง ในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในป พ.ศ. 2559 นี้ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีการสํารวจ คุณภาพ
บัณฑิตจากผูรับบริการ โดยการสํารวจจากแบบสอบถามที่สรางขึ้นตอบกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียแกองคกร สถานประกอบการ
ที่บั ณฑิ ต พยาบาลทํ า งานอยู ในระยะเวลา 6-12 เดือน ของบัณฑิ ตที่ จ บการศึกษาในปการศึกษา 2558
จํานวน 34 คน พรอมใหสงขอมูลกลับทาง ไปรษณีย หรือ e-mail ในการสํารวจครั้งนี้ไดรับการตอบกลับ
จํานวน 23 ชุด (รอยละ 67.67)
ผลการประเมิน พบวา บัณฑิตไดทํางานในหนวยงานราชการเกือบทั้งหมด (รอยละ 91.31) และ
มีสวนนอยเทานั้นที่ทํางานในหนวยงานเอกชน (รอยละ 8.69) ซึ่งพบวาเหตุผลของการรับบัณฑิตเขาทํางานใน
องคกรนั้นพบวา เกือบครึ่งหนึ่งมีความรูความสามารถตรงตามความตองการ (รอยละ 43.48) เมื่อพิจารณา
คุณลั กษณะของบั ณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย สูงสุดคือ ดา น
คุณธรรมจริยธรรม (เฉลี่ย 4.01) รองลงมาคือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (เฉลี่ย
3.80) ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากัน คือ ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ ทักษะทางปญญา ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารฯ และ ดานทักษะการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย 3.70) เมื่อเฉลี่ยคาคะแนน 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
คณะพยาบาลศาสตร ไ ด มี ก ารสํ า รวจ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต จากผู รั บ บริ ก าร โดยการสํ า รวจจาก
แบบสอบถามที่สรางขึ้นตอบกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียแกองคกร สถานประกอบการที่บัณฑิตพยาบาลทํางานอยู ในระยะเวลา 6-12
เดือน แกบัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวน 34 คน พรอมใหสงขอมูลกลับทางไปรษณีย หรือ email หรือนํากลับมาเอง ในการสํารวจครั้งนี้ไดรับการตอบกลับ จํานวน 23 ชุด (รอยละ 67.64) ผลการสํารวจ
จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
สอบถามเหตุผลสําคัญที่รับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูใชบัณฑิต
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสอบถามเหตุผล
สําคัญที่รับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร
ความคิดเห็นของของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสอบถามเหตุผลสําคัญ
ที่รับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร ประกอบดวย สถานที่ทํางานของบัณฑิต ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน และ เหตุผล
สําคัญที่รับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร หรือ สถานประกอบการ มีรายละเอียด ดังนี้
รอยละของบัณฑิตจําแนกตามสถานที่ทํางาน จากหนวยงานรัฐบาล รอยละ 91.31 และ จาก
หนวยงานเอกชน รอยละ 8.69 รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละของบัณฑิตจําแนกตามสถานที่ทํางาน (N=23 คน)
สถานที่ทํางาน

หนวยงานรัฐบาล
รพร.เดชอุดม
รพ.สรรพสิทธิประสงค
รพ.วารินชําราบ
รพ.เขมราฐ
รพ.สําโรง
รพ.กุดขาวปุน
รพ.สวางวีรวงศ
รพ.ตาลสุม
รพ.ดอนมดแดง

จํานวน (คน)

รอยละ

5
2
2
3
1
1
1
1
1

21.89
8.69
8.69
13.04
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34

1
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รพ.สต.กองโพน
หนวยงานเอกชน
รพ.กรุงเทพฯ

สถานที่ทํางาน

จํานวน (คน)
4

รอยละ
17.3

2
23

8.69
100

ความเกี่ยวของกับบัณฑิตในสายการบังคับบัญชาผูตอบแบบสอบถาม เกือบทั้งหมดเปนหัวหนางาน
ของบัณฑิต รอยละ 86.95 และที่เหลือเปนหัวหนาฝาย ฯ ของบัณฑิต รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความเกี่ยวของกับบัณฑิตในสายบังคับบัญชา (N=23 คน)
ตําแหนง
หัวหนาฝาย/หัวหนาแผนก ของบัณฑิต
หัวหนางานของบัณฑิต
รวม

จํานวน (คน)
3
20
23

รอยละ
13.05
86.95
100

จากสาเหตุ ข องการรั บ บั ณ ฑิ ต เข า ทํ า งานพบว า ผู ต อบมี ค วามเห็ น ว า บั ณ ฑิ ต เป น ผู มี ค วามรู
ความสามารถตรงกับความตองการ รอยละ 43.48 และ ขาดแคลนบุคลากร และผลการเรียนเปนที่พึงพอใจ รอย
ละ 34.78 รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลสําคัญที่รับบัณฑิตเขาทํางานในองคกร (N=23)
เหตุผล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ผลการศึกษา(เกรดเฉลี่ย)เปนที่พึงพอใจ
บุคลิกภาพดี
ความรูความสามารถตรงตามความตองการ
มีสัมมาคารวะ/รูจักกาลเทศะ
ขาดแคลนบุคลากร

จํานวน (คน)
2
8
3
10
4
8

รอยละ
8.70
34.78
13.04
43.48
17.39
34.78

2
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3

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีตอคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ดาน (N= 23 คน)
คุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ
1.2 มีน้ําใจ มีจติ อาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม
1.3 มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน กตัญู
1.4 สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.5 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.6 เคารพและปฏิบัตติ ามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม
2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ
2.1 มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่ เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถ นําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตได
2.2 มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพที่สามารถศึกษาตอยอดได
2.3 มีความรูตามทฤษฎี หลักการ ในสาขาวิชา/วิชาชีพ
2.4 มีความรูในสาขาอื่นๆ
2.5 รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางเทคนิค/วิชาชีพ/ในการทํางาน
2.6 มีความรูที่สามารถปฏิบัติงานไดทันที
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 เปนผูใฝรู สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.2 สามารถคิด วิเคราะห แกไขปญหาและตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล มีวิสยั ทัศน และ
ความคิดสรางสรรค
3.3 นําความรูมาประยุกต ในชีวิตประจําวัน แกไขปญหาและปฏิบัตไิ ดอยางเหมาะสม
3.4 มีทักษะการปฏิบัติงาน/การใชเครื่องมือ/อุปกรณตา งๆ ไดคลองแคลว
3.5 คนหาขอเท็จจริง สรุป ทําความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพได
3.6 ศึกษาวิเคราะหปญ
 หา และหาแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการทํางาน/วิชาชีพ ตามสภาพจริง
ได
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได
4.2 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตาง หลากหลายของมนุษย
4.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ
4.4 มีความสนใจดานกีฬา และนันทนาการ
4.5 มีความเปนผูนํา ผูตามที่ดี

ความคิดเห็น
คาเฉลี่ย
S.D.
4.01
0.78
3.96
0.76
3.90
0.80
4.00
0.80
4.10
0.80
4.10
0.70
4.00
0.80
3.70
0.68

3.70

3.80

3.60

0.70

3.70
3.70
3.60
3.80
3.70

0.70
0.70
0.70
0.60
0.60

3.80

0.76

0.70

3.70

0.60

3.70
3.60
3.60

0.80
0.50
0.80

3.60

0.60

4.0
4.0

0.70

0.70
0.70

3.70

0.70

3.60
3.80

0.60
0.60
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คุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
5.1 ใชภาษาในการติดตอ สื่อความหมายไดดี ทั้งการฟง พูด อาน เขียน
5.2 วิเคราะหเชิงตัวเลขได
5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษา คนควา วิเคราะหและคัดเลือก ขอมูลจากแหลง
ความรูตางๆ ไดอยางเหมาะสม
5.4 มีทักษะในการนําเสนองานได
เฉลี่ย 5 ดาน
6. ดานทักษะการปฏิบัติงาน
6.1 มีทักษะการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.2 สามารถใชเครื่องมือ / อุปกรณ / นวัตกรรม ทางการพยาบาล
เฉลี่ย 6 ดาน
7. การเปนที่พึ่งของสังคม
7.1 สามารถใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และชวยแกปญหาองคกร
7.2 เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมอาสา กิจกรรมชวยเหลือสังคมอยูเ สมอ
8. ดานอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : "สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม"
8.1 มีความสามารถในการสรางสรรคงาน หรือผลงาน และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
8.2 มีความรัก ความสามัคคีในการทํางานรวมกับตอองคกร หรือหนวยงาน เชน ทํางานเปนทีม มี
มนุษยสัมพันธที่ดี เปนตน
8.3 มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยทําหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ ดวยความซื่อสัตย
สุจริต และอดทน
8.4 มีความสํานึกที่ดตี อสังคม เชน มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หนวยงาน มีจิตสาธารณะ รวมกิจกรรมกับชุมชน กระตือรือรนในการทํางาน
เฉลี่ยรวม 8 ดาน
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ความคิดเห็น
คาเฉลี่ย
S.D.
3.70
0.70
3.70
0.70
3.60
0.70

3.70

4.05

3.97

3.80

0.80

3.70
3.80

0.70

3.70
3.70
3.80
4.10
4.00
3.70

0.65

0.50

0.67

0.70
0.60
0.50
0.50
0.60

4.10

0.70

4.10

0.70

4.00

0.70

3.81

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน 6 ดาน และ 8 ดาน เฉลี่ย 3.80 , 3.80 และ 3.81 ตามลําดับ
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ย 4.01 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นที่มีคาคะแนนสูงสุด
คือ สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะและใจกวาง และมีจิ ตสํานึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พ
(เฉลี่ย 4.10) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากันคือ ความซื่อสัตย ขยัน และอดทน และ การเคารพและปฏิบัติตามขอบังคับ
ขององคกร (เฉลี่ย 4.0)
2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.70 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นที่มีคาคะแนน
สูงสุด ดานการมีความรูกฏระเบียบ ขอบังคับ ในการทํางาน เฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือ ความรอบรูฯ และมีความรู
ดานวิชาการ และวิชาชีพที่สามารถตอยอดได มีความรูตามทฤษฏี หลักการในสาขา และ มีความรูในการปฏิบัติงาน
ไดทันที เทากัน (เฉลี่ย 3.70)
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3. ดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ย 3.70 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นที่มีคาคะแนนสูงสุด
คือ ดานการเปนผูใฝรู สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (เฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ สามารถคิด
วิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล และ นําความรูมาประยุกตใชได (เฉลี่ย 3.70)
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.80 เมื่อจําแนกราย
ดาน พบวาประเด็นที่มีคาคะแนนสูงสุด คือ มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวได และมีความ
ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอื่นฯเทากัน (เฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือ มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี (เฉลี่ย 3.80)
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย 3.70 เมื่ อ
จําแนกรายดาน พบวา ประเด็นที่มีคาคะแนนสูงสุด คือ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร ศึกษา
คนควา วิเคราะห และคัดเลือกขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดอยางเหมาะสม (เฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือการใช
ภาษาในการติดตอ สื่อความหมายฯ (เฉลี่ย 3.70)
6. ดานทักษะการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.70 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ทักษะดานการพยาบาล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณ/นวัตกรรมทางการพยาบาล เฉลี่ยเทากันคือ
3.70
7. การเปนที่พึ่งของสังคม มีคาเฉลี่ย 4.05 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา การเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคมอยูเสมอเฉลี่ย 4.10 และ สามารถใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และชวย
แกปญหาในองคกร เฉลี่ย 4.00
8. ด า นอั ต ลักษณของนั กศึ กษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : "สรา งสรรค สามัคคี สํา นึกดีตอ
สังคม" มีคาเฉลี่ย 3.97 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดานการมีความรัก ความสามัคคีในการทํางานรวมกับองคกร
หรื อหน ว ยงาน และ มี ความรั บ ผิ ดชอบต อ สังคม โดยการทําหนาที่ของตนเองอยา งเต็มที่ เทากั น เฉลี่ย 4.10
รองลงมาคือ มีความสํานึกดีตอสังคม เฉลี่ย 4.00
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต
ผูใชบัณฑิต ไดใหขอเสนอแนะ จําแนกเปนรายดาน ประกอบดวย
1) ความตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในการปฏิบัติงาน
2) ความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตอยางไร
3) คุณลักษณะที่ทานเห็นวาเปนจุดเดน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4) คุณลักษณะที่ทานเห็นวาเปน จุดที่ควรปรับปรุง ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีรายละเอียดดังนี้
1. ความตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในการปฏิบัติงาน
1.1 สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามวิชาชีพ
1.2 เพิ่มทักษะ และความมั่นใจในการปฏิบัติงาน (2)
2. ความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตอยางไร
2.1 ปรับตัวเขากับสภาพพื้นที่ และ เพื่อนรวมงานไดดี
2.2 มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ชื่อสัตย (7)
2.3 เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
2.4 พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
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3. คุณลักษณะที่ทานเห็นวาเปน จุดเดน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.1 เนนหนักดานวิชาการ
3.2 มีมนุษยสัมพันธดี พูดเพราะ (3)
4. คุณลักษณะที่ทานเห็นวาเปน จุดที่ควรปรับปรุง ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.1 เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานจริง
4.2 ตรงตอเวลา (4)
4.3 เพิ่มทักษะทางการพยาบาล (4)
4.4 นําความรูไปสูการปฏิบัติการพยาบาลได (1)
4.5 ภาษาอังกฤษ
4.6 ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาที่ตองทํา ขณะขึ้นเวร
4.7 ความคิดริเริ่ม (2
4.8 ทักษะในการปฏิบัติงาน (2)
4.9 ไมมีภาวะผูนํา (1)
4.10 กฎระเบียบการลาออกจากงาน
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ภาคผนวก
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