
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ ส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานฯ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจ าปี 2561 

 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วย
พยาบาล นิสิตแพทย์ นักวิชาการ แพทย์ปฏิบัติงานฯ แพทย์ใช้ทุน จากหลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของแพทย์ปฏิบัติงาน แพทย์ และ
ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย  3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลส่วนนี้ต้องการส ารวจเพ่ือน าไปปรับปรุงและก ากับดูแลการด าเนินการของหลักสูตรฯ  
การเรียนการสอน การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอความ
ร่วมมืออาจารย์ผู้สอน แพทย์ปฏิบัติงานฯ แพทย์ใช้ทุน พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นิสิตแพทย์ทุกท่าน ให้ตอบ
ข้อมูลตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถือเป็นความลับ การน าเสนอจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ใน
ภาพรวม และขอให้ตอบค าถามครบทุกข้อที่เกี่ยวข้อง สะท้อนตรงความเป็นจริงมากที่สุด เพ่ือความสมบูรณ์
ของผลการศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และเสียสละเวลาในการตอบ แบบสอบถามในครั้งนี ้ 
 
ส่วนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบ  
 
1. เพศ     ชาย = 1  หญิง = 5 
 
2. อายุ  20-30 ปี = 4       31-40 ปี = 1       41-50ปี = 1 51-60ปี = 0 
 
3. ต าแหน่งในปัจจุบัน 

พยาบาล  = 2    
นิสิตแพทย์  = 1 
แพทย์ปฏิบัติงาน = 3  
 
 
 



4. ประสบการณ์ในการท างาน 
น้อยกว่า 5 ปี  = 4    5-10 ปี = 1  11-15 ปี = 0   
16-20 ป ี= 1   มากกว่า 20 ปี = 0          

 
5. ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ปฏิบัติงานในหลักสูตรนี้ ของภาควิชากุมาร เวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นเวลา……1 – 2 …………ป ี
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ ของแพทย์ปฏิบัติงานฯ 
 

หัวข้อประเมินความพึงพอใจ 
ผลระดับความพึง

พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

1. หลักสูตรฯในภาพรวม 4.33 86.60 
2. พันธกิจของหลักสูตร  4.17 83.40 
2 .1จั ดการ เรี ยนการสอนตามหลั กสู ต รแพท ย์

ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ ให้มี

คุณภาพเพ่ือให้แพทย์ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานใน

ชุมชนและรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สิ่งแวดล้อม 

และเหมาะสมกับทรัพยากร และเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

4.17 83.40 

2.2ส่งเสริมให้แพทย์ปฏิบัติงานฯ ท างานวิจัย และ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
4.17 83.40 

2.3ให้บริการผู้ป่วยเด็กตามมาตรฐานสากล โดย

ค านึงถึงความต้องการของระบบบริการสุขภาพ 
4.17 83.40 

2.4ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชน 
4.17 83.40 

2.5บูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับงาน

ด้านต่าง ๆ  
4.17 83.40 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครและ 3.83 76.60 



หัวข้อประเมินความพึงพอใจ 
ผลระดับความพึง

พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

ความต้องการระบบสุขภาพ 
4. ขั้นตอนการด าเนินของหลักสูตร 4.00 80.00 
5. วิธีการวัดและประเมินผล 4.00 80.00 
6. ความเหมาะสมของคุณสมบัติของอาจารย์ 4.50 90.00 
7. แพทย์ปฏิบัติงานฯ มีความรู้เพียงพอในการดูแล
ผู้ป่วย 

4.00 80.00 

8. แพทย์ปฏิบัติงานฯ มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

4.50 90.00 

9. แพทย์ปฏิบัติงานฯ มีความสามารถในการให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยได้ 

4.17 83.40 

10. แพทย์ปฏิบัติงานฯมีความสามารถในการบันทึก
เวชระเบียน 

4.17 83.40 

11. มีความสามารถในการท างานร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

4.33 86.60 

12.. สามารถตัดสินใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมี
วิจารญาณ 

4.00 80.00 

13. สามารถบริหารจัดการหรือส่งต่อผู้ป่วย รู้ข้อจ ากัด
ของตนเอง 

4.17 83.40 

14. มีความไฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 4.17 83.40 

15. มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

4.17 83.40 

 
ตอนที ่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของแพทย์ปฏิบัติงาน เพียงพอ ต่อการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ ควรให้ลดหรือเพิ่มส่วนใดบ้าง เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้อง กับความ
ต้องการของสังคมและระบบสุขภาพ 

- ในอนาคต 1-2 ปี มีจ านวนแพทย์ใช้ทนุ แพทย์ปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้ควรแบง่สายในการ round ward เพื่อให้จ านวน 

พชท ตอ่ 1 สาย เหมาะสมไมม่ากเกินไป ได้มีโอกาสตดัสนิใจและเรียนรู้จากประสบการณ์อยา่งทัว่ถึง 



2. ท่านมีความพึงพอใจกับผลการปฏิบัติงานของแพทย์ปฏิบัติงานของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพียงใด โปรดให้เหตุผล      

-  มาก 

- ส่วนตัวเป็นแพทย์ปฏิบัติงานเองคิดว่าใน 1 ปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย

มากขึ้น มีความมั่นใจในการท างาน หรือการตัดสินใจมากขึ้น ยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม แต่คิดว่า

โดยรวมตอนนี้ก็ค่อนข้างพอใจค่ะ 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 


