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บทคัดย่อ
	 การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555	

ของวิทยาลัยพยาบาทหารอากาศ	ตามรูปแบบซิปป์	 (CIPP	Model)	 โดยประเมินหลักสูตร	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านบริบท	 ด้านปัจจัย 

น�าเข้า	ด้านกระบวนการ	และด้านผลผลิต	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ	 (นพอ.)	ชั้นปีที่	4	ปีการศึกษา	2559	

จ�านวน	45	คนเครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินบริบท	แบบประเมินปัจจัยน�าเข้า	แบบประเมินกระบวนการ	และแบบประเมินผลผลิต

ได้รับ	การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	พบว่าค่า	IOC	เท่ากับ	0.67-1.00	และตรวจสอบความเที่ยงของ													

เครื่องมือ	โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค	พบว่ามีค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ	0.74,	0.89,	0.95	และ	0.86	

ตามล�าดับ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ด้านบริบท	 นพอ.	 ชั้นปีที่	 4	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด 

( 	 =	 4.59,	 S.D.=	 0.33)	 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรปรับปรุง	 

พ.ศ.2555		พบว่า	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.33,	S.D.	=	0.71)

	 2.	 ด้านปัจจัยน�าเข้านพอ.ชัน้ปีที	่4	มคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัน�าเข้าหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ	หลกัสตูรปรบัปรงุ	

พ.ศ.2555	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.03,	S.D.	=	0.69)

	 3.	 ด้านกระบวนการ	นพอ.	ชั้นปีที่	4	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2555	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.09,	S.D.	=	0.67)

	 4.	 ด้านผลผลิต	นพอ.	ชั้นปีที่	4	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพทั้ง	8	ด้าน		อยู่ในระดับปานกลาง	( 	=	3.04,	

S.D.	=	0.96)

	 ผลการวจิยัครัง้นีส้ามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	หลกัสตูร

ปรบัปรงุ	พ.ศ.	2561	ในด้านการจดัหาทรพัยากรสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนรวมถงึวธิกีารวดัและการประเมนิผล	เพ่ือส่งเสริม

ให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ค�าส�าคัญ : การประเมินหลักสูตร	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	อันจะน�าไปสู่การให้การพยาบาลที่มี

คณุภาพและประสทิธิภาพ	เกดิผลดต่ีอสขุภาพประชาชน	ดงันัน้

การประเมินหลักสูตรจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะเป็นการ

สะท้อนให้เหน็ถึงคุณภาพบัณฑติ	คณุค่าของหลกัสตูร	โครงสร้าง

ของหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	 ความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจที่ตอบสนองความต้องการของสังคม2

 วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ	กรมแพทย์ทหารอากาศ 

เป็นสถาบันการศึกษาท่ีกองทัพอากาศได้จัดตั้งขึ้น	 เพื่อผลิต

บุคลากรทางการพยาบาล	 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่

ข้าราชการ	 ครอบครัวของข้าราชการกองทัพอากาศตลอดจน

ประชาชนทั่วไป	 ซึ่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555	 เป็น

หลกัสตูรทีจ่ดัท�าข้ึนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศึกษา

แห่งชาต	ิพ.ศ.2552	และประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา

เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

Abstract
	 The	descriptive	research	aimed	toevaluate	the	Bachelor	of	Nursing	Science	Curriculum	of	the	Royal	

Thai	Air	Force	Nursing	College	(Revised	curriculum,	2012)	using	the	CIPP	Model	including	context,	input,	process,	

and	 product.	 Participants	were	 45	 fourth	 year	 air	 force	 student	 nurses,	 academic	 year	 2016.	 Instruments 

were	 context	 questionnaires,	 input	 questionnaires,	 process	 questionnaires,	 and	 product	 questionnaires.	 

All	instruments	were	approved	by	3	experts	which	IOC	0.67	-1.00	and	reliability	were	0.74,	0.89,	0.95	and	0.86	

respectively.Data	analysis	was	performed	by	meanand	standard	deviation.

 The results revealed that

	 1.	 Context	 :	 The	 opinions	 of	 the	 fourth	 year	 air	 force	 student	 nurses	 towards	 philosophy	 and	 

objective	of	curriculum	was	a	highest	level	( 	=	4.59,	S.D.=	0.33)	and	the	opinions	about	structure	and	content	

of	curriculum	was	a	high	level	( 		=	4.33,	S.D.	=	0.71).

	 2.	 Input	:	The	opinions	of	the	fourth	year	air	force	student	nurses	towards	input	of	curriculum	was	a	

high	level	( 	=	4.03,	S.D.	=	0.69).

	 3.	 Process	:	The	opinions	of	the	fourth	year	air	force	student	nurses	towards	learning	process	of	the	

curriculum	was	a	high	level	( 		=	4.09,	S.D.	=	0.67).

	 4.	 Product:	The	opinions	of	the	fourth	year	air	force	student	nurses	towards	nurses’	competencies	

was	a	medium	level	( 	=	3.04,	S.D.	=	0.96).

	 The	results	of	this	study	could	be	used	to	improve	and	develop	nursing	science	curriculum	(Revised	

curriculum,	2018)such	as	providing	learning	facilitiesfor	the	students,	learning	and	teaching	strategies	in	order	

to	promote	the	effectiveness	of	nursing	curriculum.

Keywords : Evaluation	of	curriculum,	Bachelor	of	Nursing	Science	Curriculum,	Royal	Thai	Air	Force	Nursing											

College

บทน�า
	 การผลิตบุคลากรทางการพยาบาลนั้นเป็นหน้าที่						

ของสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีการด�าเนินการอย่างเป็น

ระบบเพื่อให้ได้บัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถและ							

มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพเป็นไปตามความต้องการโดยสถาบัน						

การศึกษาพยาบาลจะต้องจัดการศึกษาให้บัณฑิตพยาบาลมี

สมรรถนะหลากหลายด้านเพื่อสามารถตอบสนองความต้อง						

การของสังคมโดยทั่วไปและเป็นไปตามสมรรถนะหลักของ							

สภาการพยาบาล1

	 หลักสูตรเป็นหัวใจส�าคัญของการจัดการศึกษา								

เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนแผนแม่บทที่ก�าหนดแนวทาง								

การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย	 การจัดการศึกษา

สาขาพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายในการผลิตพยาบาลให้ตอบ

สนองความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของสังคม	

เศรษฐกิจ	การศึกษาและเทคโนโลยี	 เพื่อไปสู่เป้าหมายผลผลิต
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อุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.25523	เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา	2556	

ซึง่	นพอ.	ชัน้ปีที	่4	ปีการศกึษา	2559	เป็นผูใ้ช้หลกัสตูรดังกล่าว

โดยตรงจนครบ	 1	 วงรอบหรือนับเป็นเวลาครบ	 4	 ปี	 และยัง 

ไม่ได้มกีารประเมนิหลกัสูตรอย่างเป็นระบบ	ซึง่การปรับปรงุและ

พัฒนาหลักสูตรจ�าเป็นต้องได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง								

เพ่ือให้ทราบถึงผลของการพัฒนาและการใช้หลักสูตรว่าท�าให้						

ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนในภาพรวม

ของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด4	 ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส�าคัญ						

และความจ�าเป็นในการประเมินหลังสูตรดังกล่าว	 จึงได้ด�าเนิน

การให้มีการประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของ	 นพอ.	 

ชั้นปีที่	4	ขึ้นโดยใช้รูปแบบการประเมินของ	Phi	Delta	Kappa									

(The	 Phi	 Delta	 Committee	 Model)	 ที่ เรียกกันว่า 

รปูแบบซปิป์	(CIPP	Model)		ประกอบด้วยการประเมนิหลักสตูร	

4	ส่วนหลัก	ได้แก่	การประเมนิบรบิท	(Context-C)	การประเมนิ

ตัวป้อน	 (Input-I)	 การประเมินกระบวนการ	 (Process-P)									

และการประเมินผลผลิต	 (Product-P)5	 โดยการประเมิน 

ตามรูปแบบซิปป์มีจุดเด่นคือสามารถประเมินทุกส่วนประกอบ

และทุกกระบวนการในการด�าเนินการจัดการเรียนการสอน						

ตามหลักสูตรอีกทั้งการประเมินในรูปแบบน้ียังสามารถระบุสิ่ง

ที่ควรปรับปรุงในการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรส่งผลท�าให้เกิดการแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น6	 ซึ่งผล

จากการวิจัยที่ได้จะน�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		

โดยยึดหลักความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 25587							

และบริบทที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 2555	 ของวิทยาลัยพยาบาล 

ทหารอากาศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยในครั้ ง น้ีผู ้วิ จัยใช ้กรอบแนวคิด 

การประเมินหลักสูตรโดยการประยุกต์ใช้แบบจ�าลองซิปป์			

(CIPP	Model)	 ของสตัฟเฟิมบีม5	 ประกอบด้วย	 4	 ด้านหลัก			

ได้แก่	 ด้านบริบท	 (Context)	 ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปรัชญา	 วัตถุประสงค์	 โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของ

หลักสูตรด้านปัจจัยน�าเข้า	 (Input)	 ประเมินความคิดเห็น										

เกี่ยวกับคุณลักษณะแรกรับของนักเรียน	 คุณลักษณะของ

อาจารย์	 และทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน							

ด้านกระบวนการ	 (Process)	 ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน	 การมีส ่วนร ่วมของนักเรียน	 

และการวัดและการประเมินผลและด้านผลผลิตของหลักสูตร	

(Product)	ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ

พยาบาล

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชงิพรรณนา	(Descriptive	

research)	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555	ตามรูปแบบซิปป์										

(CIPP	Model)	โดยประเมินหลักสูตร	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านบริบท	

ด้านปัจจัยน�าเข้า	 ด้านกระบวนการ	 และด้านผลผลิต	 กลุ่ม

ตัวอย่างของการวิจัย	 คือ	 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ	 

ชั้นปีที่	4	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	45	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิจัยครั้ งนี้ประกอบด ้วย

แบบสอบถามจ�านวน	5	ชุด	ดังนี้

	 ชดุที	่1	แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล	ประกอบด้วย	

ข้อค�าถามเกี่ยวกับอายุ	และระดับผลการเรียน	จ�านวน	2	ข้อ

	 ชุดที่	 2	 แบบประเมินบริบท	 สอบถามความคิดเห็น

เกีย่วกบัปรชัญา	วตัถปุระสงค์โครงสร้างและเนือ้หาของหลกัสตูร	

ประกอบด้วย	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ความเหมาะสมของหน่วยกิต									

ความส�าคัญและเป็นประโยชน์	ความเหมาะสมของวิธีสอนและ

ความทันสมัยของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตร

ปรับปรุง		พ.ศ.	2555	จ�านวน	103	ข้อ

	 ชุดที่	 3	 แบบประเมินปัจจัยน�าเข้า	 สอบถามความ							

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะแรกรับของนักศึกษาคุณลักษณะ	

ของอาจารย์	และทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.	2555	จ�านวน	25	ข้อ	

	 ชดุที	่4	แบบประเมนิกระบวนการ	สอบถามความคิด

เห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน	 การมีส่วนร่วมของ

นกัเรยีน	และการวดัและการประเมนิผล	ของหลกัสตูรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง		พ.ศ.	2555	จ�านวน	25	ข้อ

	 ชุดที่	 5	 แบบประเมินผลผลิตสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล	 ประกอบด้วย	 8	 ด้าน

ได้แก ่	 ด ้านจริยธรรม	 จรรยาบรรณ	 และกฎหมายด้าน
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กระบวนการพยาบาลด้านคณุลกัษณะเชงิวชิาชพีด้านภาวะผูน้�า	

การจัดการ	 และการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและการวิจัย

ด้านการสือ่สารและสมัพนัธภาพด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ

และด้านสังคมจ�านวน	128	ข้อ

	 ลักษณะค�าตอบทั้ง	4	ชุด	 เป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า	 (Rating	 scale)5	 ระดับมีเกณฑ์ในการตอบ	 คือ	 มากท่ีสุด		

มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	โดยให้คะแนน	5	4	3	2	และ		1	

ตามล�าดับการแปลผลคะแนนใช้แบบอิงเกณฑ์8	 แบ่งเป็น	 5	

ระดับ	คือ

ค่าเฉลี่ย	 4.51-5.00	 หมายความว่า	 ระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย	 3.51-4.50	 หมายความว่า	 ระดับมาก

ค่าเฉลี่ย	 2.51-3.50	 หมายความว่า	 ระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย	 1.51-2.50	 หมายความว่า				ระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย	 1.00-1.50				หมายความว่า			ระดับน้อยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
	 แบบสอบถามทั้ง	 4	 ชุด	 ได้แก่	 แบบประเมินบริบท

แบบประเมินปัจจัยน�าเข้าแบบประเมินกระบวนการและ										

แบบประเมินผลผลิต	 ได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา	

(Content	validity)	โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตจ�านวน	3	ท่านมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา	

(IOC:	 Item	 Objective	 Congruence	 Index)	 เท่ากับ 

0.67-1.00	 และได้รับการตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือ	

(Reliability)	โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค	

(Cronbach’s	α	 Coefficient)	 พบว่ามีค่าความเท่ียงของ							

เครื่องมือเท่ากับ	0.74,	0.89,	0.95	และ	0.86	ตามล�าดับ

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
	 ผู้วิจัยท�าการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยช้ีแจง

รายละเอียดของวัตถุประสงค์การวิจัย	 แจ้งสิทธิการตอบหรือ						

ไม่ตอบแบบสอบถามและการรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง	

ค�าตอบในแบบสอบถามทั้งหมดจะไม่มีการเปิดเผยให้เกิด 

ผลกระทบต่อกลุ ่มตัวอย่าง	 การน�าเสนอข้อมูลจะเสนอใน 

ภาพรวม	 และข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น	

ผู ้ที่ยินดีเข ้าร ่วมงานวิจัยได ้เซ็นใบยินยอมในแบบฟอร์ม																		

การยินยอมเข้าร่วมการวิจัย	 (Consented	 form)	 และได้รับ							

การพจิารณาด้านจรยิธรรมโดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั

ในมนุษย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	 กรมแพทย์ทหาร

อากาศ	เลขที่รับรอง	IRB.	No.036/60

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	ใช้เวลาใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล	2	สัปดาห์	ตั้งแต่วันที่	16-31	มกราคม	

พ.ศ.2560	 โดยผู้วิจัยน�าแบบสอบถามให้กลุ ่มตัวอย่าง	 คือ									

นพอ.	 ชั้นปีที่	 4	 ปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 45	 คนอธิบาย

วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการตอบแบบสอบถาม											

เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยให้ใส่ซอง

เอกสารส่งคนืผูว้จิยั	ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์แบบสอบถาม

ทุกฉบับ	ได้ข้อมูลตอบกลับทั้งหมด	45	คน	คิดเป็นร้อยละ	100

การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

ผลการวิจัย
 การประเมินบริบท

 จากตารางที่	1	พบว่าความคิดเห็นของ	นพอ.ชั้นปีที่	4 

เกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงค์	 หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด											

( 	=	4.59,	S.D.	=	0.33)	โดยด้านคุณลักษณะและความเหมาะสม

ของปรัชญาอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 	 ( 	 =	 4.59,	 S.D.=	 0.36)							

ความสอดคล้องของปรชัญากบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรอยูใ่น

ระดบัมากทีส่ดุ		( 	=	4.63,	S.D.	=	0.28)	ส่วนในด้านคณุลกัษณะ

ของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด															

( 	=	4.57,	S.D.	=	0.31)	ตามล�าดับ

 จากตารางที่	2	พบว่าความคิดเห็นของ	นพอ.ชั้นปีที่	4 

เกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหา	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555	 โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก 

( 	 =	 4.33,	 S.D.	 =	 0.71)	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า 

ด้านความเหมาะสมของหน่วยกิตมีค ่าเฉลี่ยสูงสุดอยู ่ ใน 

ระดับมาก	 ( 	 =	 4.39,	 S.D.	 =	 0.82)	 ส่วนด้านความทันสมัย								

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ในระดับมาก	( 	=	4.26,	S.D.	=	0.69)

การประเมินปัจจัยน�าเข้า
	 จากตารางท่ี	 3	 พบว่าความคิดเห็นของ	 นพอ.															

ช้ันปีท่ี	 4	 เก่ียวกับการประเมินปัจจัยน�าเข้าหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555	 อยู่ในระดับมาก								

( 	=	4.03,	S.D.=	0.69)	โดยด้านคุณลักษณะของอาจารย์มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.35,	S.D.	=	0.59)	ส่วนด้าน
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ตารางที่ 1	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ	 นพอ.ช้ันปีท่ี	 4	 เก่ียวกับปรัชญากับวัตถุประสงค์หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2555	(N	=	45)

 ปรัชญากับวัตถุประสงค์  ความคิดเห็น  ระดับความคิดเห็น

          S.D. 

คุณลักษณะและความเหมาะสมของปรัชญา	 4.59	 0.36	 มากที่สุด

ความสอดคล้องของปรัชญากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 4.63	 0.28	 มากที่สุด

คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 4.57	 0.31	 มากที่สุด

		-	มีความชัดเจน	เข้าใจง่าย	 4.68	 0.30	 มากที่สุด

		-	ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม	 4.58	 0.35	 มากที่สุด

		-	สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง	 4.51	 0.37	 มากที่สุด

		-	ส่งเสริมคุณสมบัติส่วนบุคคล	 4.52	 0.35	 มากที่สุด

 รวม 4.59 0.33 มากที่สุด

ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของ	นพอ.ชัน้ปีท่ี	4	เกีย่วกบัโครงสร้างและเนือ้หา	หลกัสตูรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2555	(N	=	45)

 โครงสร้าง  ความเหมาะสม ความส�าคัญและ ความเหมาะสม ความทันสมัย รวมทุกด้าน

 รายวิชา ของหน่วยกิต เป็นประโยชน์ กับวิธีสอน

   S.D   S.D.   S.D.   S.D.  S.D.

ชั้นปีที่	1	 4.19	 0.85	 4.09	 0.73	 4.10	 0.72	 4.09	 0.74	 4.11	 0.76

ชั้นปีที่	2	 4.49	 0.76	 4.69	 0.51	 4.38	 0.67	 4.31	 0.69	 4.46	 0.65

ชั้นปีที่	3	 4.48	 0.81	 4.37	 0.63	 4.29	 0.69	 4.30	 0.67	 4.36	 0.70

ชั้นปีที่	4	 4.38	 0.86	 4.36	 0.69	 4.36	 0.73	 4.33	 0.67	 4.35	 0.74

รวม 4.39 0.82 4.38 0.64 4.28 0.70 4.26 0.69 4.33 0.71

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ	นพอ.ชั้นปีที่	4	เกี่ยวกับปัจจัยน�าเข้า	หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2555	(N	=	45)

 ปัจจัยน�าเข้า ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น

   S.D. 

คุณลักษณะแรกรับของนักศึกษา	 4.08	 0.76	 มาก

คุณลักษณะของอาจารย์	 4.35	 0.59	 มาก

ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	 3.67	 0.73	 มาก

รวม 4.03 0.69 มาก
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ	นพอ.	ชั้นปีที่	 4	 เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน	

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2555	(N	=	45)

 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น

     S.D. 

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา	 4.12	 0.64	 มาก

การมีส่วนร่วมของนักเรียน	 4.10	 0.66	 มาก

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน	 4.00	 0.75	 มาก

รวม 4.09 0.67 มาก

ตารางที่	5	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ	นพอ.	ชั้นปีที่	4	เกี่ยวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ	(N	=	45)

 สมรรถนะเชิงวิชาชีพ ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น

     S.D.

ด้านจริยธรรม	จรรยาบรรณ	และกฎหมาย	 3.21	 0.93	 ปานกลาง

ด้านกระบวนการพยาบาล	 3.21	 0.96	 ปานกลาง

ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ	 3.27	 0.95	 ปานกลาง

ด้านภาวะผู้น�า	การจัดการ	และการพัฒนาคุณภาพ	 3.06	 0.99	 ปานกลาง

ด้านวิชาการและการวิจัย	 2.99	 0.91	 ปานกลาง

ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ	 3.08	 0.95	 ปานกลาง

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 2.80	 0.99	 ปานกลาง

ด้านสังคม	 2.68	 0.94	 ปานกลาง

รวม 3.04 0.96 ปานกลาง

ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียต�่าสุด		

แต่ยังอยู่ในระดับมาก	( 	=	3.67,	S.D.	=	0.73)

การประเมินกระบวนการ
 จากตารางที่	4	พบว่าความคิดเห็นของ	นพอ.ชั้นปีที่	4 

เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555	 อยู่ในระดับมาก								

( 	=	4.09,	S.D.	=	0.67)	โดยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชามีค่าเฉล่ียสูงสุด	 อยู่ในระดับมาก	 ( 	 =	 4.12,	 S.D.	 =	

0.64)	 ส่วนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมีค่า

เฉลี่ยต�่าสุด	แต่ยังอยู่ในระดับมาก	( 	=	4.00,	S.D.	=	0.67)

การประเมินผลผลิต
	 จากตารางท่ี	 4	 พบว่าความคิดเห็นของ	 นพอ. 

ชั้นปีที่	4	เกี่ยวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพทั้ง	8	ด้าน		อยู่ในระดับ

ปานกลาง	 ( 	 =	 3.04,	 S.D.=	 0.96)	 โดยด้านคุณลักษณะ													

เชิงวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ( 	 =	 3.27,	

S.D.	 =	 0.96)	 รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านจริยธรรม	 จรรยาบรรณ										

และกฎหมายและด้านกระบวนการพยาบาลมีค่าเฉล่ียเท่ากัน	

อยู ่ในระดับ	 ปานกลาง	 ( 	 =	 3.21,	 S.D.	 =	 0.93,	 0.96																	

ตามล�าดับ)	 ส่วนด้านสังคมมีค ่าเฉลี่ยต�่าสุด	 แต่ยังอยู ่ใน 

ระดับปานกลาง	( 	=	2.68,	S.D.	=	0.94)
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สรุปและอภิปรายผล
	 การประเมินด้านบริบทพบว่า	 นพอ.	 ชั้นปีที่	 4	 

มีความคิดเห็นด้านบริบทเก่ียวกับปรัชญา	 วัตถุประสงค	์

โครงสร้างและเนื้อหา	 ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555	 อยู ่ในระดับมากถึงมากที่สุด		

สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา9,4	ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555	 มีจุด										

มุ ่งหมายเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู ้ความสามารถ										

ในการให้บรกิารทางสขุภาพ	มคีณุภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์

รับรองหลักสูตรของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.)10	และสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย1	อีกทั้งยังด�ารง

ไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของพยาบาลทหารอากาศ	เน้นการจดัการเรยีน

การสอนแบบบูรณาการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม	 รวมทั้งการสร้าง

เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพ	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร									

มุ ่งให้ผู ้เรียนมีศักยภาพและสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ�าเป็น	

สามารถปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีจริยธรรมตามมาตรฐาน							

และกฎหมายวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์	นอกจากนี ้

นพอ.	 ชั้นปีที่	 4	 มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร												 

มีความชัดเจน	 อ่านง่าย	 ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความ

ต้องการของสังคมส่งเสริมคุณสมบัติส่วนบุคคลและสามารถน�า

ไปปฏิบัติได้จริงในส่วนของโครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร	

นพอ.ชั้นปีที่	4	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศกึษาก่อนหน้า2,6	เนือ่งจากการพฒันาหลกัสตูรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555	 ของวิทยาลัย

พยาบาลหทารอากาศได้ด�าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการสอนและ									

การบริหารหลักสูตรมากกว่า	10	ปีขึ้นไป	ซึ่งมีการศึกษาบริบท

ที่เก่ียวข้อง	 รวมทั้งได้น�าผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตร	ท�าให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

	 การประเมินด้านปัจจัยน�าเข้า	พบว่า	นพอ.	ชั้นปีที่	4	

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยน�าเข้า	 ของหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555	 อยู่ในระดับมาก		

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา6,	11	โดยด้านคุณลักษณะ

ของอาจารย์มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	อยูใ่นระดับมาก	ส่วนด้านทรพัยากร

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	แต่ยังอยู่ใน

ระดับมาก	แสดงให้เห็นว่า	อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลทหาร

อากาศเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการการจัดการเรียน							

การสอน	 เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ทั้งทางด้านการแต่งกาย		

ตรงต่อเวลาการใฝ่หาความรู้	 ความยุติธรรมและการมีจรรยา

บรรณในวิชาชีพ	 อีกทั้งยังมีการสอดแทรกคุณธรรม	 จริยธรรม	

ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมทกุครัง้ทีม่โีอกาส	อาจเนือ่ง

มาจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่

จะมาเป็นอาจารย์พยาบาลตามมาตรฐานท่ีสภาการพยาบาล

ก�าหนด	เช่น	ส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทสาขา

พยาบาลศาสตร์	มปีระสบการณ์การปฏบัิตกิารพยาบาล	ไม่น้อย

กว่า	2	ปี1	ซึ่งท�าให้อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลใน

ส่วนของทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังมี

ประเด็นควรปรับปรุงคือ	จ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไม่เพียง

พอต่อความต้องการเนื่องจากการด�าเนินการจัดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต้องรอรับการสนันสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

และระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรและล่าช้า	 ท�าให้ขาดความ

รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล	 นับเป็นข้อจ�ากัดของสถาบันการ

ศกึษาพยาบาลหลายแห่งโดยเฉพาะวทิยาลยัพยาบาลเม่ือเปรยีบ

เทียบกับคณะพยาบาลในมหาวิทยาลัยต่างๆ12	จึงต้องมีการเร่ง

พฒันาด้านสือ่เทคโนโลยทีีต้่องการความทนัสมยัสามารถเข้าถงึ

ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา					

และเป็นแหล่งสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

มากขึ้น	เนื่องจากในปัจจุบันองค์ความรู้และสังคมรอบตัวมีการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อกีท้ังส่ือเทคโนโลยทีีส่่งเสรมิให้ผู้เรยีน

มีการเรียนรู้แบบ	active	learning	และสามารถสร้างความรู้ได้

ด้วยตนเองนับว่าเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	2113	

	 การประเมินด้านกระบวนการ	พบว่า	นพอ.ชั้นปีที่	4	

มีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2555	

อยู่ในระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา9,	 11											

โดยด้านกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชามีค่าเฉลี่ยสูงสุด										

อยู่ในระดับมาก	เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา	ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	

พ.ศ.	 2555	 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย	 เน้นให้

นักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

ความรู้ด้วยตนเองเช่น	 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

(Co-operative	learning)	การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น

หลัก	(Problem	base	learning)	และการเรียนการสอนแบบ

ใช้โครงงานเป็นฐาน	(Project	base	learning)	ส่วนด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 แต่ยังอยู่ใน
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ระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายข้อ	พบว่า	ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด	

ม	ี2	ข้อ	ได้แก่	มกีารวดัและประเมนิผลด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย	

และอาจารย์ชี้แจงผลการประเมินเพื่อช่วยให้นักเรียนทราบ								

ถึงสถานภาพของตนเองและร่วมมือแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ									

อาจเน่ืองมาจาก	 ในปัจจุบันการวัดและประเมินผลการเรียน						

การสอนของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศส ่วนใหญ  ่

วดัและประเมนิผลโดยการท�าแบบทดสอบเพยีงอย่างเดยีว	และ		

เมื่อได้ผลการประเมินมาแล้วอาจารย์ผู ้สอนอาจจะไม่ได้ให	้			

ข้อมูลป้อนกลับสู่ผู้เรียน	 โดยผลจากงานวิจัยท่ีได้จะน�าไปสูง							

การปรับปรุงในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิผลและการชีแ้จง

ผลของการประเมิน	 ซึ่งการให้ข้อมูลป้อนกลับสู ่ตัวผู ้เรียน													

ถึงสถานภาพและความบกพร่องในแต่ละด้านของตนเอง 

จะท�าให้ผู้เรียนเกิดการปรับปรุงและพัฒนาได้14

	 การประเมินด้านผลผลิต	 พบว่า	 นพอ.	 ช้ันปีท่ี	 4 

มีความคิดเห็นด้านผลผลิตเกี่ยวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ	อยู่ใน

ระดบัปานกลางซึง่แตกต่างจากผลการศกึษาก่อนหน้า2	ทีพ่บว่า

ความคิดเห็นของบัณฑิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต	 คณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาลัยเชียงรายเกี่ยวกับ

สมรรถนะทางวิชาชีพ	 ภายหลังจากที่บัณฑิตส�าเร็จการศึกษา

และปฏิบัติงานครบ	1	ปี	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	อาจเนื่องมา

จากผลการวิจัยในงานปัจจุบันความคิดเห็นที่ได้มาจาก	 นพอ.	

ชั้นปีที่	 4	 ที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาและยังไม่มีประสบการณ์

จริงในปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพ	 อีกท้ัง

สมรรถนะของแต่ละบุคคลจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการเรียนรู้	

ประสบการณ์	การฝึกฝนและการปฏิบัติจนเป็นนิสัย15	จึงท�าให้

ผลการประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพอยู่ในระดับปาน

กลาง	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่าด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	

และอยู่ในระดับปานกลาง	ซึ่งสมรรถนะตามมาตรฐานพยาบาล

วิชาชีพในด้านสังคม	สภาการพยาบาล16	ก�าหนดให้พยาบาลจะ

ต้องมีความรู้ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง

และวัฒนธรรม	ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

เข่าวสารเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคม

เหตุผลที่	 นพอ.ชั้นปีที่	 4	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ										

เชิงวิชาชีพด้านสังคมต�่า	 อาจเน่ืองมาจาก	 นักเรียนพยาบาล

ทหารอากาศเป็นนักเรยีนประจ�าทีจ่ะต้องปฏิบติัตามกฎระเบยีบ

ของสถาบัน	 และต้องใช ้ชี วิตอยู ่ ในรั้ววิทยาลัยพยาบาล															

ทหารอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์	 จะได้รับอนุญาตให	้							

ออกนอกบริเวณวิทยาลัยได้เฉพาะวันหยุด	จึงอาจเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ท�าให้นักเรียนพยาบาลทหารอากาศมีการเรียนรู ้เก่ียวกับ

เปลีย่นแปลงทางด้านสงัคมค่อนข้างน้อย	ส่งผลให้มกีารประเมนิ

ด้านสังคมต�่า	 ประกอบกับการศึกษาในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้

ในศตวรรษที่	21	มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เกิด

การเรียนรู้แบบ	 Active	 learning	 เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ

ปฏิบัต	ิมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการศกึษาค้นคว้า

ด้วยตัวเองมากขึ้น13	 แต่จากการประเมินด้านปัจจัยน�าเข้า											

พบว่าด้านทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนม	ี											

ค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุด	 เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีจ�านวนไม่เพียง

พอต่อความต้องการ	 และระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรและ		

ล่าช้า	ท�าให้ขาดความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล	เป็นอุปสรรค

ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลง											

ด้านต่างๆ	จงึท�าให้ผลการประเมนิ	เกีย่วกบัสมรรถนะเชงิวชิาชพี

ด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 1.	 ในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	 ควรมีการปรับปรุงด้าน

ทรพัยากรสนบัสนนุการจัดการเรยีนการสอนให้มคีวามเพยีงพอ

และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด	รวมทั้งพัฒนาการวัดและประเมินผล

ให้มีวิธีการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ในการประเมินด้านผลผลิตควรประเมินผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้เรียนด้วย	 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากจัดการเรียนการสอนเพ่ือน�า

ผลที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

	 3.	 ควรมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้มีความทันสมัยสามารถน�า

ไปใช้กับสถานการณ์ของสังคมและโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป									

อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา

	 4.	 ควรท�าการศึกษาวิจัยซ�้าในประเด็นเกี่ยวกับ							

ความคิดเห็นด้านสมรรถนะเชิงวิชาชีพในประชากรกลุ่มเดิม							

เมื่อส�าเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์ในการท�างานมากขึ้น

หรือปฏิบัติงานครบ	 1	 ปี	 เพื่อเป็นการติดตามดูการพัฒนา

สมรรถนะของบัณฑิต
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