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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งบรรยาย มี วตั ถุประสงค์เพื่ อประเมิ นหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์ มิชชัน่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชี ย-แปซิ ฟิก กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1- 4 จานวน 260 คน ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ประจาหลักสู ตร จานวน 24 คน กรอบแนวคิด
ของการวิจยั ประยุกต์ใช้ CIPP model การประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
และสภาการพยาบาล เครื่ อ งมื อ ในการวิ จัย ได้แ ก่ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ บริ บ ท ปั จ จัย น าเข้า
กระบวนการ และผลผลิตของหลักสู ตร แบบสอบถามมีค่าความตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) เท่ากับ .99, 1.00, 1.00 และ
1.00 ตามลาดับ ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .95, .98, .99 และ .98 ตามลาดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ กษา พบว่า หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยรวมมี ความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด และองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ บริ บท กระบวนการ และ
ผลผลิ ต ส่ วนปั จจัย นาเข้า มี ค วามเหมาะสมในระดับมาก ผลการวิ จัย นี้ ใ ช้เ ป็ นข้อมู ลในการปรั บปรุ งหลักสู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2565) ให้มีคุณภาพ บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายของสถาบัน ความ
ต้องการของสังคม และประเทศชาติ
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Abstract
This descriptive research aimed to evaluate the Bachelor of Nursing Science Curriculum (Revised
in 2017), Mission Faculty of Nursing, Asia-Pacific International University. The sample consisted of 260
students and 24 administrators and full-time curriculum lecturers. The CIPP model, the Educational
Quality Assurance Framework of the Office of Higher Education Committee, and the Thai Nursing
Council were used as a conceptual framework. The instruments consisted of a questionnaire collecting the
opinion related to context, input, process, and product of curriculum. The content validity (IOC) of the
domains was .99, 1.00, 1.00 and 1.00, respectively. The Cronbach’s alpha coefficients were .95, .98, .99
and .98 respectively. Data were analyzed by descriptive statistics shown as percentage, mean, and
standard deviation.
The results showed that overall of the Bachelor of Nursing Science Curriculum (Revised in 2017)
as well as the context, process, and product sub-scales were suitable at the highest level. The input subscale was at the high level. The findings could be used to improve the quality of the Bachelor of Nursing
Science Curriculum (Revised in 2022), Mission Faculty of Nursing, Asia-Pacific International University
for achieving the goal of the institute, the need of the society, and the country.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยให้ความสาคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็ นต้นทุน
ทางปั ญญาในการพัฒนาทักษะ คุ ณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชี พ และการดารงชี วิต
ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข อันจะนาไปสู่ เสถียรภาพและความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติที่
ต้องพัฒนาให้เจริ ญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลก
ในศตวรรษที่ 21 (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560) การจัดการศึกษาที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพจาเป็ นต้องมี หลัก สู ตรที่ดี เพื่ อเป็ นแนวทางในการวางแผนจัดการศึ กษาให้เหมาะสมและ
สามารถบรรลุ ตามความมุ่งหมายการจัดการศึ กษา หลักสู ตรเป็ นสิ่ งที่ กาหนดความมุ่งหมาย ขอบข่ายของ
เนื้ อหา แนวทางสาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการ
เรี ยนการสอน เพื่อใช้เป็ นแนวทางวางแผนการจัดการเรี ย นการสอนให้ค รอบคลุ ม มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิผล หลักสู ตรยังเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ดังนั้น หลักสู ตรที่ดีตอ้ งมี
การพัฒนาอยูเ่ สมอ เพื่อให้มีเนื้อหาสาระทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564), 16-31
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การเมือง ตามความหมายของหลักสู ตร หมายถึง แนวการจัดประสบการณ์ และ/หรื อเอกสารที่มีการจัดทา
เป็ นแผนการจัดสภาพการเรี ยนรู ้ หรื อโครงการจัดการศึกษา โดยมีการกาหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้
ผูเ้ รี ย นเกิ ดผลการเรี ย นรู ้ ตามจุ ดมุ่งหมายที่ หลักสู ตรกาหนดไว้ หลักสู ตรจึงเป็ นเครื่ องชี้ นาในการจัดการ
ความรู ้และประสบการณ์แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งผูส้ อนจะต้องปฏิบตั ิตามหลักสู ตรเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับการศึกษาที่มุ่งสู่
จุ ดหมายเดี ยวกัน หลักสู ตรจึ งเป็ นหัวใจส าคัญของการศึ กษาและเป็ นเครื่ องแสดงถึ งความเจริ ญของชาติ
(มารุ ต พัฒผล, 2561) หลักสู ตรที่มีคุณภาพ คือ หลักสู ตรที่มีความชัดเจน เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับ
บริ บ ทที่ น าหลัก สู ต รไปใช้ ซึ่ ง กระบวนการหนึ่ ง ที่ จะให้ไ ด้มาซึ่ งหลัก สู ต รที่ มี คุณ ภาพคื อการประเมิ น
หลักสู ตร
การประเมินหลักสู ตร เป็ นกระบวนการแสวงหาข้อมูลและการจัดเตรี ยมสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์
ต่อการตัดสิ นใจและแสวงหาทางเลื อกที่ เหมาะสมในการดาเนิ นการเกี่ ยวกับหลักสู ตร (Stufflebeam &
Shinkfield, 2007) การประเมินหลักสู ตรเป็ นการพัฒนาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสู ตร โดยใช้ผลจากการวัดใน
แง่มุมต่างๆ ของสิ่ งที่ประเมินเพื่อนามาพิจารณาร่ วมกันและสรุ ปว่าจะให้คุณค่าของหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นนั้น
เป็ นอย่างไร มีคุณภาพดีหรื อไม่เพียงใด หรื อได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรื อไม่ มีส่วนใดที่จะต้อง
ปรับปรุ งแก้ไข (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2554) การประเมินหลักสู ตรจึงเป็ นกระบวนการสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งใน
การพัฒนาคุณภาพของหลักสู ตร ช่วยให้ทราบสารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตร เพื่อใช้ใน
การปรับปรุ งหลักสู ตรให้เหมาะสมกับนโยบายของรั ฐ และสภาวการณ์ เปลี่ ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิ จ
และการเมือง ทั้งยังช่วยเสริ มแรงให้กบั ผูบ้ ริ หารหลักสู ตร ผูส้ อนและผูเ้ กี่ ยวข้องกับการใช้หลักสู ตรในการ
บริ หารหลัก สู ตร และจัดการเรี ย นการสอนให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และมี ม าตรฐานสู ง อันจะเกิ ดคุ ณค่ า และ
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยนหรื อสถานศึกษา และเป็ นการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตของหลักสู ตรนั้นๆ ว่า
บรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรนั้นหรื อไม่ เพื่อนามาพิจารณาตัดสิ นใจ ปรับปรุ ง แก้ไข
หรื อพัฒนาหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของวิชาชีพและ
สังคมได้ (มารุ ต พัฒผล, 2562)
คณะพยาบาลศาสตร์ มิชชัน่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชี ย-แปซิ ฟิก ภายใต้การกากับของสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา (สกอ.) สภาการพยาบาลแห่ ง ประเทศไทย และสมาคมรั บรองมาตรฐาน
การศึ ก ษาโรงเรี ยน วิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย ของคริ สตจัก รเซเว่ น ธ์ เ ดย์แ อ๊ ด เวนตี ส (Accrediting
Association Seven-Day Adventist, AAA) เป็ นสถาบันการศึกษาที่ผลิ ตพยาบาลในระดับวิชาชี พเพื่ อ
สนองตอบความต้องการของผูใ้ ช้บ ริ ก ารทางด้า นสุ ข ภาพโดยจัดการศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ที่ครอบคลุมการเรี ยนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิ บตั ิ ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ จริ งของผูใ้ ช้บริ การ ครอบครัว
ชุ มชน สังคม ควบคู่ไปกับการปลู กฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และทัศนคติ ที่ดีต่อวิชาชี พให้แก่
นักศึกษา นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มิชชัน่ ยังมีการดาเนิ นการตามพันธกิ จหลักด้านการวิจยั ด้านการ
บริ การวิชาการแก่สังคม ด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่ องตลอด
มา ขณะนี้ หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ได้ดาเนินการมาใกล้ครบรอบ 5
ปี การศึกษาแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม และการประกันคุ ณภาพ
การศึ ก ษาของส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาที่ ก าหนดให้ต้องประเมิ นหลัก สู ตรทุ ก 5 ปี คณะ
พยาบาลศาสตร์ มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชี ย-แปซิ ฟิก จึงทาการประเมินหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยใช้ CIPP Model (Stufflebeam & Shinkfield, 2007) ซึ่ งเป็ นการ
ประเมินหลักสู ตรใน 4 องค์ประกอบ คือ บริ บท (Context) ปั จจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Product) รวมทั้งนากรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และสภาการพยาบาลมาประเมิน
ร่ วมด้วย ข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มิชชัน่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิ ฟิกให้มีคุณภาพต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้รูปแบบการประเมิน ตาม CIPP Model (Stufflebeam & Shinkfield, 2007)
ประกอบด้วย การประเมินบริ บท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตของหลักสู ตร ดังภาพที่ 1
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
บริ บท

กระบวนการ

ปั จจัยนาเข้า

- ปรัชญาหลักสูตร

- ผูบ้ ริ หาร

- การบริ หารหลักสูตร

- วัตถุประสงค์หลักสูตร

- อาจารย์

- กระบวนการจัดการ

- โครงสร้างหลักสูตร

- นักศึกษา

- เนื้อหาสาระรายวิชา

- สิ่ งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้

ผลผลิต
- ผลลัพธ์การ
เรี ยนรู ้ 6 ด้าน

เรี ยนการสอน

- คุณลักษณะ

- การวัดประเมินผล

บัณฑิต

- กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ตาม CIPP model

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่อประเมินหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์
มิชชัน่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Research)
ประชากร เป็ นผูบ้ ริ หาร อาจารย์ประจาหลักสู ตร นักศึ กษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มิชชัน่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จานวน 284 คน ซึ่งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร จานวน 8 คน
อาจารย์ประจาหลักสู ตร จานวน 16 คน และนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 จานวน 79 คน ชั้นปี ที่ 2 จานวน 44
คน ชั้นปี ที่ 3 จานวน 44 คน และชั้นปี ที่ 4 จานวน 93 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทั้งหมดจานวน 284 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร จานวน 8 คน อาจารย์
ประจาหลักสู ตร จานวน 16 คน นักศึกษาพยาบาล ทั้ง 4 ชั้นปี จานวน 260 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดดั แปลงจากเครื่ องมือการประเมิน
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 (คณะพยาบาลศาสตร์ มิชชัน่ , 2562) พัฒนาขึ้ น
จากกรอบแนวคิดการประเมินหลักสู ตรแบบ CIPP model (Stufflebeam & Shinkfield, 2007) กรอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) และสภาการพยาบาล
(ทัศนา บุญทอง, 2563) ประกอบด้วย
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษา จานวน 3 ข้อ ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ประจาหลักสู ตร จานวน 5 ข้อ
2. การประเมินหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ บทของหลักสู ตร

จานวน 29 ข้อ

2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยนาเข้าของหลักสู ตร

จานวน 66 ข้อ

2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการของหลักสู ตร

จานวน 43 ข้อ

2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของหลักสู ตร

จานวน 36 ข้อ

แบบสอบถามการประเมินหลักสู ตร มีลกั ษณะคาตอบเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ .99, 1.00, 1.00, และ 1.00
ตามลาดับ และตรวจหาความเที่ยง (Reliability) โดยนาไปใช้กบั บัณฑิตที่สาเร็ จในปี การศึกษา 2562 จานวน
30 คน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .95, .98, .99, และ .98
ตามลาดับ
เกณฑ์การแปลความหมาย คานวณจากช่วงคะแนนเฉลี่ยตามโค้งปกติ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย

1.00 - 1.49

หมายถึง

ข้อความมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

คะแนนเฉลี่ย

1.50 - 2.49

หมายถึง

ข้อความมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย

2.50 - 3.49

หมายถึง

ข้อความมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย

3.50 - 4.49

หมายถึง

ข้อความมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย

4.50 - 5.00

หมายถึง

ข้อความมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลัง จากคณะผู ้วิ จ ัย ได้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการประเมิ น งานวิ จ ัย ด้า นจริ ย ธรรมของ
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชี ย -แปซิ ฟิกแล้ว จึงดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากผูบ้ ริ หาร อาจารย์ประจา
หลักสู ตร และนักศึ กษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี ของคณะพยาบาลศาสตร์ มิชชั่น โดยชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ของ
การวิจยั ประโยชน์ การนาเสนอผลการวิจยั ซึ่ งจะเสนอในภาพรวม พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
รวมทั้งขอการยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างก่อนทาการเก็บข้อมูล ด้วยการเซ็นใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั หลังจาก
นั้น คณะผูว้ ิจยั นาข้อมู ลที่ ได้จากการตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาให้คะแนนตามที่กาหนดไว้ แล้วจึงนา
คะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผูว้ ิจยั วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าเร็ จรู ป หาค่า ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษา ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ต่อ
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตาม CIPP model ใน 4 องค์ประกอบ คือ บริ บท ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลผลิต
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจัย
การวิจ ัย นี้ ไ ด้รั บ การพิ จ ารณาจริ ย ธรรมจากคณะกรรมการประเมิ น งานวิจยั ด้านจริ ย ธรรมของ
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิ ฟิก เลขที่ RRDC 2020-189 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผูว้ ิจยั อธิ บายให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบเกี่ยวกับวัตถุ ประสงค์การวิจยั วิธีการเก็บข้อมูล และประโยชน์ของการวิจยั รวมทั้งการรักษา
ข้อมู ล ไว้เป็ นความลับ และการนาเสนอผลการวิจยั ซึ่ ง จะเสนอในภาพรวม พร้ อมทั้ง ตอบข้อสงสั ย ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั กลุ่ มตัวอย่างมี สิทธิ ที่จะตอบรั บหรื อปฏิ เสธการเข้าร่ วมวิจยั ได้โดยไม่มี ผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อคะแนนและการเรี ยนของนักศึกษา เมื่อเห็นชอบแล้วจึงจะเซ็นใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั

ผลการวิจัย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักศึ กษา นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-25 ปี อายุเฉลี่ย
20.97 ปี (S.D. = 2.45) อายุนอ้ ยที่สุด 18 ปี และอายุมากที่สุด 35 ปี
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ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้บริ หารและอาจารย์ ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ทุกคนเป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51.3
ปี (S.D. = 12.08) อายุนอ้ ยที่สุด 28 ปี และอายุมากที่สุด 72 ปี อาจารย์ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51–60 ปี สาเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท มีประสบการณ์การสอนระหว่าง 21–30 ปี
การประเมินหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบด้ วย
1. บริ บทของหลักสู ตร พบว่า นักศึ กษา ผูบ้ ริ หาร และอาจารย์มีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับบริ บทของ
หลักสู ตรฯ โดยรวม โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.70, S.D. = .36) และความคิดเห็น
เกี่ ยวกับปรัชญาของหลักสู ตร วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โครงสร้างของหลักสู ตร และเนื้ อหาของวิชาใน
หลักสู ตร มีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด ( = 4.73, S.D. = .40; = 4.73, S.D. = .36; =
4.73, S.D. = .45; = 4.67, S.D. = .42 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมรวมเกี่ ยวกับบริ บทของหลักสู ตรตามความคิดเห็ น
ของนักศึกษา ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ (n = 284 คน)

บริ บทของหลักสูตร

นักศึกษา

ผูบ้ ริ หารและ
อาจารย์

S.D.

ระดับ

รวม

S.D.

ความเหมาะสม
S.D.

โดยรวม

ปรัชญาของหลักสูตร

4.74

.40

4.62

.43

4.73

.40

มากที่สุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.74

.36

4.61

.34

4.73

.36

มากที่สุด

โครงสร้างของหลักสูตร

4.75

.43

4.48

.58

4.73

.45

มากที่สุด

เนื้อหาของวิชาในหลักสูตร

4.71

.36

4.21

.68

4.67

.42

มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

4.73

.33

4.40

.51

4.70

.36

มากที่สุด

2. ปัจจัยนาเข้ าของหลักสู ตร นักศึกษา ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้าของ
หลักสู ตรโดยรวม โดยเห็ นว่ามี ความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.45, S.D. = .41) โดยอาจารย์ผูส้ อนมี
คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.68, S.D. = .34) และอยูใ่ นระดับมากที่สุด ปั จจัยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ ย
น้อยที่สุด ( = 4.37, S.D. = .49) และอยูใ่ นระดับมาก ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับปั จจัยนาเข้าของหลักสู ตรตามความคิดเห็ น
ของนักศึกษา ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ (n = 284 คน)

ปั จจัยนาเข้า

ผูบ้ ริ หารและ

นักศึกษา

อาจารย์

S.D.

ระดับ

รวม

S.D.

ความเหมาะสม
S.D.

โดยรวม

นักศึกษา

4.56

.42

3.92

.50

4.51

.46

มากที่สุด

อาจารย์ผสู ้ อน

4.72

.31

4.29

.42

4.68

.34

มากที่สุด

ปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนรู ้

4.39

.48

4.15

.54

4.37

.49

มาก

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

4.47

.40

4.15

.46

4.45

.41

มาก

3. กระบวนการของหลักสู ตร นักศึกษา ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับกระบวนการ
ของหลักสู ตรโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = .38) คะแนนเฉลี่ยของ
การบริ หารหลัก สู ต ร กระบวนการเรี ย นการสอน การวัดประเมิ นผล กิ จ กรรมพัฒนานัก ศึ ก ษา มี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = .41; = 4.69, S.D. = .38; = 4.73, S.D. = .40, และ
= 4.64, S.D. = .48) ตามลาดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับกระบวนการของหลักสู ตรตามความคิดเห็น
ของนักศึกษา ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ (n = 284 คน)

กระบวนการของหลักสูตร

นักศึกษา

ผูบ้ ริ หารและ
อาจารย์

S.D.

24

ระดับ

รวม

S.D.

ความเหมาะสม
S.D.

รวม

การบริ หารหลักสูตร

4.68

.41

4.62

.31

4.67

.41

มากที่สุด

กระบวนการเรี ยนการสอน

4.71

.38

4.49

.43

4.69

.38

มากที่สุด

การวัดประเมินผล

4.73

.39

4.66

.47

4.73

.40

มากที่สุด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

4.66

.46

4.49

.50

4.64

.48

มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

4.70

.38

4.55

.37

4.68

.38

มากที่สุด
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4. ผลผลิต ของหลั ก สู ต ร นัก ศึ ก ษา ผูบ้ ริ ห ารและอาจารย์ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ผลผลิ ต ของ
หลักสู ตรโดยรวมมี ค ะแนนเฉลี่ ย ความเหมาะสมระดับมากที่สุ ด ( = 4.68, S.D. = .37) โดยคุ ณธรรม
จริ ยธรรมมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมสู งสุ ด ( = 4.78, S.D. = .37) และคุณลักษณะพิเศษมีคะแนนเฉลี่ย
ความเหมาะสมน้อยสุ ด ( = 4.52, S.D. = .55) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับผลผลิตของหลักสู ตรตามความคิดเห็นของ
นักศึกษา ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ (n = 284 คน)

ผลผลิตของหลักสูตร

นักศึกษา

ผูบ้ ริ หารและ
อาจารย์

S.D.

ระดับ

รวม

S.D.

ความเหมาะสม
S.D.

รวม

คุณธรรม จริ ยธรรม

4.79

.35

4.63

.48

4.78

.37

มากที่สุด

ความรู ้

4.70

.42

4.39

.49

4.67

.43

มากที่สุด

ทักษะทางปั ญญา

4.68

.43

4.18

.60

4.64

.47

มากที่สุด

4.73

.39

4.35

.52

4.70

.42

มากที่สุด

4.66

.42

4.23

.49

4.62

.44

มากที่สุด

ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ

4.74

.43

4.36

.43

4.70

.44

มากที่สุด

คุณลักษณะพิเศษ

4.56

.53

4.10

.58

4.52

.55

มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

4.71

.35

4.36

.44

4.68

.37

มากที่สุด

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคค
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอภิปรายผล
ผลการประเมิ นหลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาล
ศาสตร์ มิชชัน่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ตามรู ปแบบการประเมิน CIPP Model
1. บริบทของหลักสู ตร นักศึกษา ผูบ้ ริ หาร และอาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้าน
บริ บทของหลักสู ตรโดยรวม ได้แก่ ปรัชญาของหลักสู ตร วัตถุประสงค์หลักสู ตร โครงสร้างของหลักสู ตร
และเนื้ อหาหลัก สู ตร ในระดับ มากที่ สุ ด แสดงให้เห็ นว่า นัก ศึ ก ษา ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ มี ค วามเห็ นว่า
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564), 16-31
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หลักสู ตรมีปรัชญา และวัตถุประสงค์สอดคล้องกับสถาบันในการพัฒนาคนในทุกมิติของชีวิต โดยมีคุณธรรม
นาความรู ้ สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษในการรับใช้สังคมที่มีความแตกต่าง
ทางความเชื่อและวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิ ฟิก, 2563) ซึ่ งสนองตอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 20 ปี (ส านักนโยบายและแผนการอุ ดมศึ กษา ส านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา, 2561) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , 2559) ในการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาของไทยเพื่อพัฒนาบัณฑิ ตที่มี
คุ ณภาพสู่ สั งคมและพร้ อมจะแข่ งขันกับนานาประเทศ และข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบหลักสู ตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2563 (ทัศนา บุญทอง, 2563)
รวมทั้ง การใช้ แนวคิ ดทฤษฎี ระบบของนิ วแมนเป็ นกรอบแนวคิ ดของหลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) เพื่อพัฒนาให้บณ
ั ฑิตมีสมรรถนะและศักยภาพในการดูแลที่สนองความต้องการ
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามความเชื่ อและวัฒนธรรมที่แตกต่างของผูใ้ ช้บริ การในด้านสุ ขภาพ
ได้อย่างมี คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งรวมทั้งการส่ งเสริ ม สุ ขภาพ ส่ งเสริ ม คุ ณธรรมจริ ย ธรรมในการ
ปฏิ บตั ิการพยาบาล การใช้ยาอย่างถู กต้องสมเหตุผลและความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การ (คณะพยาบาลศาสตร์
มิชชัน่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก, 2560)
สาหรับโครงสร้ างหลักสู ตร นักศึกษามีความเห็ นว่า การกาหนดจานวนหน่ วยกิ ตตลอดหลักสู ตร
130 หน่วยกิต ครอบคลุมทั้งหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะด้านพื้นฐานวิชาชีพ หมวดเฉพาะวิชาชี พ
และหมวดวิชาเลือก ได้สัดส่ วนตามเกณฑ์หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560) รวมทั้ง
เนื้อหาหลักสู ตร มีการจัดลาดับวิชาในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละชั้นปี มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผล
การศึกษาของอาภากร เปรี้ ยวนิ่ม (2561) ที่ศึกษาการประเมินหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ธนบุ รีตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตามรู ปแบบ CIPP พบว่า วัตถุ ประสงค์ของ
หลักสู ตรมีความชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เนื้อหารายวิชามีความเหมาะสม ทันสมัย และ
สามารถใช้ประกอบอาชีพได้
2. ปัจจัยนาเข้ าของหลักสู ตร นักศึกษา ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยนาเข้าของ
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยรวมและปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนเรื่ องนักศึกษา
และอาจารย์ผูส้ อนมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อาจจะเป็ นเพราะว่า จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษามีสัดส่ วนตาม
เกณฑ์ นอกจากนี้คุณสมบัติของอาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนที่ตรงสาขาทางการพยาบาล ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาการพยาบาลกาหนด (สุ ปาณี เสนาดิสัย และวัลลา ตันตโยทัย , 2563) ส่ งผลให้
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นักศึกษาได้รับการดูแลและพัฒนาให้มีความรู ้ ความสามารถในการให้การพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ ครอบคลุ ม ทั้ง ทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ สัง คม วัฒนธรรม จิ ตวิญญาณและพัฒนาการ โดยใช้
กระบวนการพยาบาลและการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาลเพื่อให้การพยาบาลที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ เป็ นพยาบาลที่สังคมต้องการ สอดคล้องกับผลการ
ประเมินหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดอุตรดิ ตถ์ ที่พบว่า ปั จจัยด้านอาจารย์มีคะแนนอยู่ในระดับมากทั้งด้านความเชี่ ยวชาญและด้านความ
เป็ นครู (อนัญญา คู อาริ ยะกุล และคณะ, 2560) ปั จจัยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ มี ความเหมาะสมในระดับมาก
โดยเฉพาะเรื่ องการเชื่ อมโยงเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ตในหอพักให้สะดวกและรวดเร็ ว และโสตทัศนู ปกรณ์ มี
คุ ณภาพและพร้ อมใช้ อุปกรณ์ ฝึกปฏิ บตั ิการพยาบาลส่ งเสริ มการฝึ กเสมื อนจริ งในการปฏิ บตั ิวิชาชี พการ
พยาบาล และหุ่ นจาลอง/อุปกรณ์ต่างๆ มีประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้และมีจานวนเพียงพอ อย่างไรก็ตามคณะฯ
อาจจะต้องทบทวน และพัฒนาด้านปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมและเพียงพอมากขึ้น เพราะการ
เรี ยนรู ้ ในปั จจุ บนั ขยายกว้า งมากขึ้ น โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ๆ ที่ จะช่ วยให้นัก ศึ ก ษา
สามารถเรี ยนรู ้ในสภาพที่เสมือนจริ งด้วยตนเอง สะดวกในทุกสภาพการณ์ และนักศึกษาสามารถทบทวน
ความรู ้ ได้ทุ ก เวลาที่ ต้องการในจานวนอุ ป กรณ์ /หุ่ นจาลองเสมื อนจริ ง ที่ เพี ย งพอ ซึ่ ง จะช่ วยให้หลัก สู ตร
พยาบาลศาสตร์ มีความสมบูรณ์และบรรลุวตั ถุประสงค์เมื่ อนาไปดาเนินการมากขึ้น (ภาสกร เรื องรอง และ
คณะ, 2557) นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารและอาจารย์ยงั คานึ งถึงสิ่ งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเรื่ องสถานที่
สาหรับสันทนาการ หรื อพักผ่อนที่เพียงพอ สถานที่ในการทากิ จกรรมต้องมีความเหมาะสม และมีสถานที่
เอื้ ออานวยต่ อการออกก าลัง กายที่ ค วรต้องได้รับ การพัฒนา เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษามี คุ ณภาพชี วิตที่ ดี
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของสุ ภาวดี เครื อโชติกุล,
มยุรา นพพรพันฐ์, สฤษฎิ จันทร์ หอม, วราภา สิ ทธาภิรมย์, และกิ ติยา สมุทรประดิ ษฐ์ (2559) พบว่า ปั จจัย
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาที่ช่วยเอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ คือ อาคารเรี ยน ห้องเรี ยน ห้องฝึ กจาลอง
โสตทัศนูปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์ เน็ตที่มีคุณภาพ
3. กระบวนการของหลักสู ตร นักศึกษา ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับกระบวนการ
ของหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยรวม ได้แก่ การบริ หารหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน การวัด
ประเมิ นผล และกิ จกรรมพัฒนานัก ศึ กษา มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด สอดคล้องกับ ผลการ
ประเมินหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ พบว่า การประเมินหลักสู ตรด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (สุ ภาวดี เครื อโชติกุล
และคณะ, 2559) ทั้งนี้ เป็ นเพราะคณะฯ ดาเนิ นการบริ หารหลักสู ตรตามหลักสู ตรและแผนการจัดการศึกษา
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564), 16-31
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ตลอดหลักสู ตรที่วางไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุม และตามกาหนดเวลา มีการติดตามการจัดการเรี ยนการสอน
ให้เ ป็ นไปตามแผนการศึ ก ษา และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น เพื่ อให้ ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ แต่ ย งั คงไว้ซ่ ึ ง
มาตรฐานของหลัก สู ต ร ตามเกณฑ์ ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดับ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล 2563 (สุ ปาณี เสนาดิ สัย และวัลลา ตันตโยทัย , 2563) คณะพยาบาล
ศาสตร์ มิชชัน่ จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรู ้ภาคทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั ิได้จริ ง ส่ งเสริ มให้มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 มีจิตวิญญาณการรับใช้ตามแนวทางของ
ศาสนาคริ ส เตี ย น ด้วยการจัดการเรี ย นการสอนที่ บู รณาการกับ งานวิจยั ศิ ล ปวัฒนธรรมและการบริ ก าร
วิ ช าการ ในเรื่ อ งการวัด ประเมิ น ผล คณะฯ ตระหนัก และให้ ค วามส าคัญ อย่ า งมาก เพื่ อ ให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนการสอน โดยวิธีการประเมินถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจนและยุติธรรม มีการ
ประเมินผลการเรี ยนการสอนรายวิชาภายหลังสิ้ นสุ ดแต่ละภาคการศึกษา และนาผลการประเมินการสอนมา
ปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีความเหมาะสม สาหรับกิ จกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่คณะฯ
จัดให้เป็ นกิ จกรรมหลักที่ สาคัญของการพัฒนานักศึ กษาและครอบคลุ มทุกมิติ เช่ น การมีส่วนร่ วมในการ
บริ การวิชาการ การท านุ บารุ งศิล ปวัฒนธรรม งานวิจยั และการสร้ างสรรค์พฒั นานวัตกรรมทางสุ ขภาพ
ส่ งเสริ มความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลอื่น
4. ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต ร นัก ศึ ก ษา ผู ้บ ริ ห ารและอาจารย์ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ผลผลิ ต ของ
หลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ตโดยรวม ได้แ ก่ คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ความรู ้ ทัก ษะทางปั ญญา ทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิชาชี พ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าหลักสู ตรนี้
สามารถพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได้ ต รงตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560) ผลผลิตของหลักสู ตรในเรื่ องคุณลักษณะพิเศษมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด อาจจะเป็ นเพราะว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มิชชัน่ และสถาบันมีพ้ืนฐานมาจากศาสนา
และมี วตั ถุ ประสงค์ที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึ กษา ผ่านกระบวนการสั่งสอน อบรมทางศาสนา ในเรื่ อง
คุณธรรม จริ ยธรรม ความดี การเป็ นคนดี มีศีลธรรม มีจิตใจดี รับใช้ ช่วยเหลือผูท้ ี่อ่อนแอกว่า ให้เป็ นบัณฑิต
ที่มีคุณสมบัติและคุ ณลัก ษณะจิ ตวิญญาณการรั บใช้ สอดคล้องกับผลการสารวจความพึ งพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต (คณะพยาบาลศาสตร์ มิชชัน่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชี ย-แปซิ ฟิก, 2562) และสอดคล้องกับผลการ
ประเมิ น หลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง 2555) ของคณะพยาบาลศาสตร์ เกื้ อการุ ณ ย์
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช (บุญ ทิวา สู่ วิทย์, อมรรัตน์ เสตสุ วรรณ, นิรมนต์ เหลาสุ ภาพ, และนงนาฏ จง
ธรรมานุ รักษ์, 2558) ที่พบว่า ปั จจัยด้านผลผลิ ตที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดคือ นักศึกษาปฏิ บตั ิการพยาบาลด้วย
ความเมตตากรุ ณา และเอื้ออาทรอย่างเป็ นองค์รวม

ข้ อเสนอแนะ
1. ผลการวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรในการ
วางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2565) ในด้านปั จจัยสนับสนุ น
การเรี ยนรู ้ ให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัย โดยเฉพาะเรื่ องการพัฒนาเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ตใน
หอพักให้มีความสะดวกและรวดเร็ ว ทาการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิการพยาบาลเสมือน
จริ งให้มีปริ มาณเพิ่มขึ้ นและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ ที่มีอยู่ให้มีความพร้ อมสาหรับการใช้งาน
เพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา รวมทั้งการจัดสถานที่สาหรับสันทนาการ สถานที่ออกกาลังกายเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
2. ทาวิจยั เพื่อประเมินสมรรถนะของบัณฑิตที่จบการศึกษาภายหลังจากมีประสบการณ์การทางาน
ในวิชาชีพพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

แหล่ งทุนสนับสนุน
คณะพยาบาลศาสตร์ มิชชัน่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
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