
๑ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๔) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑  ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น     
       Children and Adolescent Nursing Practicum  
   

๒. จ านวนหน่วยกิต   ๓ หน่วยกิต ๓ (๐-๑๒-๐) 
 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาชีพ   
 

๔. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล e-mail: an.nuttaya@gmail.com 
       Tel. ๐๘๖-๐๕๑๘๖๔๘  

อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด  ชูพรม  e-mail: n.cherngchalard@gmail.com  
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์เสาวรี  เอ่ียมละออ e-mail: a.saowareewriter@gmail.com 
อาจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล e-mail: an.nuttaya@gmail.com 
อาจารย์วาร์ธินีย์   แสนยศ  e-mail: vtnsyi@msn.com 
อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด  ชูพรม  e-mail: n.cherngchalard@gmail.com 

 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ชัน้ปีที่ ๔ 
 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
 รายวิชา ๔๑๗๓๖๐๑ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น    
 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 ไม่มี 
 



๒ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

๘. สถานที่เรียน 
 ๘.๑ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ โรงพยาบาลนครปฐม  

๘.๒ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๒ โรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี  
๘.๓ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 

 ๘.๔ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมะการักษ์ 
 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยสามารถน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ปฏิบัติการ
พยาบาลส าหรับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพโดยบูรณาการความรู้ ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเล่น การส่งเสริมสัมพันธภาพ ระหว่างเด็กและครอบครัว สิทธิเด็ก สิทธิผู้ป่วย และการดูแล
เด็กซ่ึงมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและขอบเขตการปฏิบัติของวิชาชีพ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 หลังเรียนจบวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 
 ๒.๑ ประเมินสภาพด้านร่างกาย จิตสังคม และพัฒนาการของผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหา
สุขภาพในระบบต่าง ๆ 
 ๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินสภาพ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษอ่ืนๆได้
อย่างครอบคลุม 
 ๒.๓ วินิจฉัยและวางแผนการพยาบาลประจ าวันจากข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องส าหรับผู้ป่วย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพในระบบต่าง ๆ 
 ๒.๔ ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยโดยเสริมสร้าง
ศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น และการมีส่วนร่วมของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕ ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรม ค านึงถึงสิทธิบุคคล และจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 
 ๒.๖ ติดตามประเมินผลการพยาบาลได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม 
 ๒.๗ สร้างสัมพันธภาพกับบุคลากรในทีมสุขภาพและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสม 
 ๒.๘ ท ารายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะรายในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพในระบบต่าง ๆ 
 



๓ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

๓. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๓.๑ เพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 
๓.๒ เพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน่วยกิตและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งได้จากผลการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.๖) ในปีการศึกษา ปี ๒๕๕๘ ตามข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน
โดยนักศึกษา พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึก และอาจารย์ผู้สอน โดยมีข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน มีดังนี้   

๑) การเตรียมความรู้ส าหรับขึ้นฝึกประสบการณ์น้อย อาจารย์นิเทศต้องกระตุ้นจึงได้มีการเตรียม
ความรู้มากขึ้น  

๒) ควรเพิ่มเติมในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  
๓) นักศึกษาชายไม่มีที่พักในการขึ้นฝึกส าหรับบางโรงพยาบาล 
๔) การสอบ OSCE ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานไม่ได้ผล เพราะไม่มีเวลาในการเตรียมตัว ท าให้เกิด

ความเครียดระหว่างการสอบจนไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดเพ่ิมเติม 
๕) คู่มือการเรียนรู้ท าให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น แต่อยากให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหัตถการที่จ าเป็นด้วย 
๖) หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก มีผู้ป่วยเด็กจ านวนน้อย ไม่เพียงพอกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๗) การจัดกิจกรรมการเล่นเป็นกิจกรรมที่ดีช่วยให้เข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กและทฤษฎีการจัดการ

เล่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการได้ชัดเจนขึ้น 
การพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา คือ 

๑) ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติของรายวิชาฯ เนื่องจากรายวิชาท
เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการฝึกประสบการณ์มากขึ้นโดย 

๑.๑) กระบวนการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของหอผู้ป่วย และการตั้งเป้าหมาย
การเรียนรู้ส าหรับการข้ึนฝึกปฏิบัติในแต่ละหอผู้ป่วยให้ชัดเจน โดยมีหัวข้อส าคัญ เช่น โรคในเด็กที่พบบ่อยและการ
พยาบาลที่ส าคัญ การค านวณยาและสารน้ า การประเมินพัฒนาการและการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล การลด
ปวดในเด็ก ทารกแรกเกิดและภาวะที่พบบ่อย การค านวณนม และการใช้ Incubator เป็นต้น 

๑.๒) ทดสอบความรู้ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติด้วยข้อสอบที่ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้ครอบคลุม
ประเด็นที่จ าเป็นเกี่ยวกับการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 

๑.๓) แจ้งนักศึกษาให้ทราบเกี่ยวกับประเด็นการเรียนรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
ของรายวิชาให้ชัดเจน โดยแจกไฟล์เอกสารการเรียนรู้ออนไลน์ให้ศึกษาก่อน 

๒) ตรวจสมุดบันทึกและสรุปการเรียนรู้การแต่ละหอผู้ป่วย ให้นักศึกษาแต่ละคนบันทึกและสรุป
ความรู้ที่ได้รับจากแต่ละหอผู้ป่วย และให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ one day one question 

๓) บริหารจัดการกลุ่มนักศึกษาให้มีความเหมาะสม โดยจัดการให้นักศึกษาชายไปขึ้นฝึกปฏิบัติใน
กลุ่มเดียวกัน และจัดท าโครงการเพ่ือรองรับการเช่ารถรับส่งนักศึกษาไปกลับ ในกรณีที่รถของมหาวิทยาลัยไม่
สามารถรับส่งได้ เนื่องจากบางแหล่งฝึกมีอุปสรรคด้านที่พักนักศึกษา โดยมีข้อจ ากัดไม่อนุญาตให้นักศึกษาชายพัก
ในหอพักของโรงพยาบาล และไม่มีที่พักในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาล  



๔ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

๔) ปรับกิจกรรมการสอบ OSCE เหลือจ านวน ๑ ครั้ง คือ การสอบ OSCE ทักษะการพยาบาล
และการวางแผนการพยาบาลตามสถานการณ์ผู้ป่วยหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติฯ เพ่ือประมวลการคิดวิเคราะห์และ
ฝึกการตัดสินใจ ท าให้นักศึกษามีความพยายามทบทวนและประมวลความรู้ทั้งหมดอีกครั้ง  

๕) ปรับปรุงเนื้อหาคู่มือการเรียนรู้ โดยใส่รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อดังนี้ ๑) โครงร่างการท า
กรณีศึกษา ๒) ความรู้เฉพาะทางและหัตถการของการพยาบาลเด็กที่ควรรู้ และ ๓) ข้อมูล ระบบการท างาน และ
โรคที่พบบ่อยของแต่ละหอผู้ป่วย 

๖) ปรับเปลี่ยนการขึ้นฝึกปฏิบัติหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็กเป็นการศึกษาดูงาน ๑ วัน และจัดท า
รายงานการศึกษาดูงานส่งอาจารย์นิเทศประจ าหอผู้ป่วย 

๗) ปรับปรุงรายละเอียดแบบรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการเล่น โดยเพิ่มการน าทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องไปใช้ในการจัดกิจกรรม และการสะท้อนคิดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในหัวข้อ
พัฒนาการเด็ก การจัดกิจกรรมการเล่น และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก 
 

๔. การบูรณาการของรายวิชา 
     ไม่มี          
   มี            

   ภายในวิชา  ……………………………………. 
  ระหว่างวิชา 
- ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน เรื่องการให้วัคซีนในเด็ก พัฒนาการในเด็กแต่ละวัย  
   ระหว่างคณะ     ………………………….. 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ  
    การบริการวิชาการแก่สังคม  
   งานวิจัย  
- ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกิน 
- ผลของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเฝ้าระวังภาวะชักจากไข้สูงของผู้ป่วยเด็ก 
     การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์  

  
 
 
 
 
 
ประเด็นเนื้อหาที่บูรณาการกับรายวิชา  
 



๕ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

ล าดับที่ ชื่อวิชา/หัวข้อ จ านวน 
ช.ม  

รูปแบบ 
การบูรณาการ 

หัวข้อ 

๑ การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น/ พัฒนาการและ
การส่งเสริมพัฒนาการ 

๓  
 

บูรณาการโดยการให้นักศึกษา
สร้างนวัตกรรมเก่ียวกับของเล่น
เด็ก และน าไปท ากิจกรรมการ
เล่นให้กับผู้ป่วยเด็กท่ีหอผู้ป่วย 

การเล่นของเด็กและแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเล่น
ส าหรับเด็ก 

๒ ปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน 

๓  ระหว่างวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน 

การให้วัคซีนในเด็ก 

๓ การอบรมพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ 

๑๖  ทักษะการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
และประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล                                                                           

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรค
เรื้อรัง 

 
น าผลการจากวิชาอ่ืนมาใช้ 
น าผลจากการวิจัยมาใช้ 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง 
ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
(ผลการเรียนรู้หลัก) 
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการ
ฝึกปฏิบัติและผลการปฏิบัติงาน (๑)   
- เสียสละและมีจิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าหอ
ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย อาจารย์ (๒)   
- ซื่อสัตย์และมีวินัยในการฝึกปฏิบัติ (๓)  
- ฝึกปฏิบัติการพยาบาลภายใต้
จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ (๔)  
- ให้การพยาบาลโดยเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ (๕)  
- ควบคุมตนเองได้ และปฏิบัติต่อ

 
๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบวินัย 
คุณธรรมที่พึงปฏิบัติก่อนการฝึกงาน 
- ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม และ
จริยธรรมแก่นักศึกษาในขณะฝึก
ปฏิบัติงาน ในระหว่างการปฏิบัติการ
พยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ การท ากิจกรรม
การเรยีนรู้ที่มอบหมายตามเงื่อนไข
รายวิชาได้แก่การประชุมปรึกษาก่อน
และหลังการปฏิบัติงาน (Pre and post 
conference) การตรวจเยี่ยมทางการ
พยาบาล (Nursing round) การประชุม
ปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
(Nursing care conference) โดย

 
๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- สังเกต และประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาตามแบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
ของรายวิชา 
- พยาบาลในแหล่งฝึกร่วมประเมิน
พฤติกรรมนักศึกษาตามแบบ
ประเมินผลภาคปฏิบัติของรายวิชา 
- ประเมินวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม 
จริยธรรมจากสถานการณ์จริงโดยใช้
แบบประเมินผลภาคปฏิบัติของ
รายวิชา 
 
 



๖ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม (๖)  
- แยกแยะความถูกต้อง และความไม่
ถูกต้องได้ (๗)  
- เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ของคณะและแหล่งฝึก (๘)  
- จัดการกับปัญหาจริยธรรมในการ
ด ารงชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
การพยาบาล  (๙) 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการ
ด ารงตนและการปฏิบัติงาน (๑๐) 

มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่าง
ครอบคลุมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานและการด ารงตน 
- วิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
จากสถานการณ์จริง 
 
 
 

๒.ความรู้ 
๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(ผลการเรียนรู้หลัก) 
- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
ทางวิชาชีพ (๒) 
(ผลการเรียนรู้รอง) 
- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานของชีวิตที่ครอบคลุมทั้ง
มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์กฎหมาย 
(๑)  
- มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัย
และวิทยาการที่ทันสมัย (๕)  
- มีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น (๖) 
- มีความรู้ทางจริยศาสตร์ (๗) 

 
๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้  
- สถานพยาบาลที่ฝึกงานจัดอาจารย์
พยาบาลให้ค าแนะน าเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
บอกถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการท างานได้ด้วย
ตนเอง 
- วางแผนการพยาบาลผู้ป่วย โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลกับ
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลก่อน
และหลังฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
- สอนการปฏิบัติการพยาบาล 
- มอบหมายให้ nursing care conference  
- การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย (case study) 

 
๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 
- การประเมินคุณภาพของการแสดง
ความคิดเห็น และการตอบค าถาม 
- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานโดยการ
สังเกต การนิเทศ บันทึกการพยาบาล 
แผนการพยาบาล และการปฏิบัติ
เทคนิคการพยาบาล 
- รายงานการวางแผนการพยาบาล  
- การประเมินความรู้หลังฝึกปฏิบัติ 
โดยการสอบลงภาคปฏิบัติ  
- การเขียนสะท้อนประสบการณ์การ
ฝึกปฏิบัติ 
- แบบประเมินผลภาคปฏิบัติของ
รายวิชา 



๗ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 
(ผลการเรียนรู้หลัก) 
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
อย่างเป็นระบบ (๑)   
- การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
การพยาบาลโดยใช้ความรู้ (๒)   
- การประมวลความรู้ ข้อมูลจาก
สารสนเทศมาเป็นข้อเสนอในการ
แก้ไขสถานการณ์ (๓)  
(ผลการเรียนรู้รอง)  
- แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (๔) 
- เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์ (๕) 

 
๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
- Pre–post conference 
- มอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อน 
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มี
ภาวะซับซ้อน และการวางแผนการ
พยาบาล 
- มอบหมายให้ท า nursing care 
conference ในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน 
- วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการพยาบาลก่อน 
และหลังการปฏิบัติการพยาบาลในหอ
ผู้ป่วยจาก เพ่ือน อาจารย์ และพยาบาล 
- แผนการจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับ
เด็กป่วย 
 

 
๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
- สังเกตจากการให้การพยาบาลแก่
ผู้ใช้บริการและจากบันทึกแผนการ
พยาบาล เกี่ยวกับการประเมินปัญหา 
การตัดสินทางคลินิก การวินิจฉัย
ปัญหาทางการพยาบาล การระบุ
เหตุผลของการให้การพยาบาล 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาใน 
การปฏิบัติ 
- แบบประเมินผลภาคปฏิบัติของ
รายวิชา 
- การเขียนสะท้อนประสบการณ์การ
ฝึกปฏิบัติ 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และ
ความสามารถในการรับผิดชอบ 
(ผลการเรียนรู้หลัก) 
- มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคล กลุ่มคน สถาบันปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์ (๑)  
- ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าผู้ตาม
ในระบบการศึกษาและระบบบริการ
สุขภาพ (๒) 
- แสดงออกภาวะผู้น าในสถานการณ์
เฉพาะหน้า (๓) 
- มีความเคารพและยอมรับในความแตก 
ต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม (๔) 

 
 
 
๔.๒ กลยุทธ์การสอน  
- การปฐมนิเทศหอผู้ป่วย แนะน า ให้รู้จัก
บุคลากรในแหล่งฝึก 
- การมอบหมายงาน/หน้าที่รับผิดชอบ
ในการให้การพยาบาล โดยปฏิบัติงาน
เป็นสมาชิกทีมพยาบาล 
- มอบหมายให้ท า nursing care plan, 
case study เป็นกลุ่ม และให้ติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลากรของแหล่งฝึก
เพ่ือ conference ร่วมกัน 
- อาจารย์เป็นตัวอย่างในด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับทีมสุขภาพ ผู้ป่วยและญาติ 

 
 
 
๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผล  
- สังเกต และประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาโดยการสังเกตจากผู้สอน และ
พยาบาลในแหล่งฝึกของรายวิชา 
 



๘ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
- รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง (๕) 
(ผลการเรียนรู้รอง) 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร
วิชาชีพ (๖) 
- มีความภาคภูมิใจในสถาบัน (๗) 

- การท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับบริการ
และญาติบนหอผู้ป่วย  
- การรับเวร-ส่งเวรกับบุคลากรของหอผู้ป่วย 
- การวางแผนและร่วมกันท างานเป็นทีม
ในการจัดกิจกรรมการเล่น 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๕.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ผลการเรียนรู้หลัก) 
- แปลข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งบุคคล
และกลุ่มคนในสถานการณ์ที่
หลากหลาย น ามาใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลได้อย่างเหมาะสม (๒)  
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดการฟังแลการเขียน(๓) 
(ผลการเรียนรู้รอง) 
- ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (๑) 
- ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและ
น าเสนอ (๔) 
- ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ (๕) 

 
 
 
๕.๒ กลยุทธ์การสอน  
- การมอบหมายงานให้นักศึกษาค านวณ
ยาและสารน้ าทางหลอดเลือดด า  
คิดค านวณสารน้ าเข้าออกจากร่างกาย 
ดัชนีมวลกาย เป็นต้น 
- การมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และน าเสนอในการ
ประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล และ
จัดท ารายงานที่มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น สถิติต่างๆ รายงาน
การวิจัยที่เป็นภาษา ต่างประเทศ 
- การเขียนแผนการพยาบาล การบันทึก
ทางการพยาบาล และการวิเคราะห์
รายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
- การมอบหมายงานให้นักศึกษาใช้
บทความภาษาอังกฤษเป็นบรรณานุกรม
ในการท ารายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะ
รายอย่างน้อยฉบับละ ๑ บทความ 
- การจัดท าสรุปการจัดกิจกรรมการเล่น 

 
 
 
๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผล  
- สังเกตการแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมก่อนและหลังการปฏิบัติการ
พยาบาล  
- รายงานวางแผนการพยาบาล และ
รายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี 
- สังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้ร่วมการ
ประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
- สังเกตการดูแลในเรื่องการให้ยา สาร
น้ า และอาหาร 
 

๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
๖.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ผลการเรียนรู้หลัก) 

 
๖.๒ กลยุทธ์การสอน  
- การสอนข้างเตียง สาธิต การสอน
เฉพาะเรื่อง 

 
๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผล  
- สังเกตการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
แบบประเมินผลภาคปฏิบัติของ



๙ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
- ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลโดยใช้
ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลที่
เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์แก่
บุคคล ครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม 
(๑) 
- ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
ศรัทธาในวิชาชีพ ยึดมั่นคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี (๓) 
- ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
เอ้ือาทรให้บริการด้วยหัวใจ ความเป็น
มนุษย์ (๔) 
- ใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานในระบบบริการ
สุขภาพ (๕) 
- มีทักษะพ้ืนฐานด้านการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น (๖) 
(ผลการเรียนรู้รอง) 
- ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้รับบริการ
และญาติได้ (๒) 

- มอบหมายงานให้ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา
ซับซ้อนเป็นรายบุคคล และเขียน
แผนการพยาบาล 
- ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลก่อน
และหลังการพยาบาล 
- ท ารายงานกรณีศึกษา และน าเสนอ  
 

รายวิชา 
- ประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับและ
ผลลัพธ์จาก ทีมสุขภาพ ผู้รับบริการ
และครอบครัว  
- ประเมินผลจากแผนการพยาบาล 
รายงาน การน าเสนอ และการประชุม
ปรึกษาทางการพยาบาลโดยใช้แบบ
ประเมินผลภาคปฏิบัติของรายวิชา 
- การเขียนสะท้อนประสบการณ์การ
ฝึกปฏิบัติ 
- การตรวจสอบสมุดบันทึก
ประสบการณ์ของรายวิชา 
- แบบประเมินผลภาคปฏิบัติของ
รายวิชา 
 

 
 

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพโดยบูรณาการความรู้ 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล มุ่งเน้นการให้การพยาบาลแบบองค์รวม ตลอดจน
การเล่น การส่งเสริมสัมพันธภาพ ระหว่างเด็กและครอบครัว สิทธิเด็ก สิทธิผู้ป่วย และการดูแลเด็กซึ่งมีครอบครัว
เป็นศูนย์กลาง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและขอบเขตการปฏิบัติของวิชาชีพ 
 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
     ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยแผนกกุมารเวชกรรม เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจ านวน
ชั่วโมง ทั้งหมด ๒๗ วัน (๒๑๖ ชั่วโมง) โดยมีกิจกรรมดังนี้  

๒.๑ การประชุมปรึกษาก่อน และหลังการฝึกปฏิบัตกิารพยาบาล 



๑๐ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

 ๒.๒ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานในทารกท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
 ๒.๓ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพเฉียบพลันและเรื้อรัง   
 ๒.๔ การท ารายงานวางแผนการพยาบาลเด็ก (nursing care plan) ๑ ฉบับ/หอผู้ป่วย (ต้องเป็นผู้ป่วยที่อยู่ใน
การดูแล มากกว่า 24 ชั่วโมง) และนักศึกษาต้องส่งแผนการพยาบาลก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติงานทุกวัน 
 ๒.๕ การท ารายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย (case study)  ๑ ฉบับ เป็นรายกลุ่ม และน าเสนอ โดยเลือก
กรณีศึกษาในหอผู้ป่วยที่สองที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติงาน และต้องให้การดูแล ๓ วันขึ้นไป 
 ๒.๖ การจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับเด็กป่วย ๑ ครั้งที่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมะการักษ์ 
เป็นรายกลุ่มและรายเดี่ยว 
 ๒.๗ การสอบประเมินความรู้ก่อน-หลังการฝึกปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๒.๗.๑ สอบประเมินความรู้ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ  
๒.๗.๒ หลังขึ้นฝึกปฏิบัติ 
  ๒.๗.๒.๑ สอบ OSCE ทักษะการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาลตามสถานการณ์ 
  ๒.๗.๒.๒ สอบประเมินความรู้หลังขึ้นฝึกปฏิบัติ  

๒.๘ เขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้แต่ละหอผู้ป่วยในสมุดบันทึกและสรุปการเรียนรู้ 
 

๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

              รายงานหรืองานที่มอบหมาย                               ก าหนดส่ง 
๑. รายงานวางแผนการพยาบาลเด็ก  
    (Nursing Care Plan) 

๑.๑ ส่งรายงานการวางแผนการพยาบาลประจ าวันทุกวันในตอนเช้าก่อนเริ่ม 
pre-conference 
๑.๒ วันที่ ๕ ของการขึ้นฝึกปฏิบัติในแต่ละหอผู้ป่วย ให้เตรียมส่งรายงานการ
วางแผนการพยาบาลฉบับสมบูรณ์ ๑ ฉบับ ให้อาจารย์ประจ าหอผู้ป่วย 

๒. รายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย ( Case 
study)   

๒.๑ ส่งรายงานฉบบัร่างภายใน ๖ วัน ระหว่างฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยที่สอง 
เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยให้ข้อเสนอแนะ 

๒.๒ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่อาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยก่อนวันน าเสนอ ๑ วัน 

๒.๓ ส่งรายงานสมบูรณ์ฉบับแก้ไขท่ีอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยภายใน ๒ วันหลัง
การน าเสนอ 

๓. แผนการจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับเด็ก  ๓.๑ ส่งแผนการจดักิจกรรมล่วงหน้า ๒ วันก่อนจัดกิจกรรมการเล่น 
๓.๒ ส่งสรุปแผนการจัดกิจกรรมการเล่นหลังการจัดกิจกรรม ๑ วัน 

๔. บันทึกสะท้อนการเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ ๔. ส่งพร้อมรายงานวางแผนการพยาบาลเด็กฉบับสมบูรณ์ทุกครั้ง 



๑๑ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

๔.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

 - ผู้สอนตรวจรายงานการพยาบาล แผนการพยาบาล  และสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง
และน าไปแก้ไขภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากนักศึกษาส่งงาน 

 - ผู้สอนติดตามการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษาทราบข้อบกพร่อง เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป 
   - ผู้สอนตรวจรายงานกรณีศึกษา พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไข 
ภายใน  ๓ วัน 
 

๕.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

 - ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  กฎระเบียบ  แนวปฏิบัติต่างๆเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
 - ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน  
การตรวจเยี่ยมงานพยาบาล การให้ค าปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 - ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์นิเทศ 
 - ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
 - สอน แนะน า ประเมินผลและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 
 - ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจากการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา การมอบหมายงานและผู้รับบริการให้นักศึกษาดูแล 
 - ติดตามประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละคน 
 - ติดตามประเมินและร่วมประชุมปรึกษากิจกรรมกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มประชุมก่อนและหลังการฝึก
ปฏิบัติงาน การประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล การประชุมกลุ่มน าเสนอหัวข้อเรื่องทางการพยาบาลที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

๗.  การเตรียมการในการแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษา 
 - ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน จัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
 - เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ 
 - ปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์ 
 

๘.  สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม 

  - มีห้องสมุดส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 - มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 



๑๒ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

 - จัดเตรียมห้องปฏิบัติการจ าลองเพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 
  - ประสาน/ ส ารวจที่พักส าหรับนักศึกษาในกลุ่มท่ีฝึกงานต่างจังหวัด 

 
หมวดที่  ๕  การวางแผนและการเตรียมการ 

 

๑. การก าหนดสถานที่ฝึก 
          เลือกสถานที่ฝึกที่เป็นโรงพยาบาลในระดับจังหวัด และระดับศูนย์ที่มีความพร้อมในด้านของ ผู้รับบริการที่
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
๒. การเตรียมนักศึกษา 
        - ปฐมนิเทศรายวิชา โดยชี้แจงรายละเอียดของวิชาทั้งหมด และเตรียมความพร้อมก่อนฝึก 
        - ประเมินความพร้อมด้านความรู้ของนักศึกษาก่อนฝึกงาน 
        - ปฐมนิเทศสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและการบริหารงานพยาบาลให้นักศึกษาทราบเพ่ือการปรับตัวต่อ
สถานที่และบุคลากรระดับต่างๆ 
๓. การเตรียมอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์นิเทศ 
        - ประธานวิชาจัดประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึก หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ฯ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การนิเทศงาน และการประเมินผล
การเรียนรู้       
๔. การเตรียมพยาบาลพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก 
                ประสานงานกับหัวหน้าหอผู้ป่วยเพื่อชี้แจงรายละเอียดของวิชาก่อนการฝึกงานของนักศึกษา และขอ
ความร่วมมือในการชี้แจงให้พยาบาลพ่ีเลี้ยงในหอผู้ป่วยได้ทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลกิจกรรม
เพ่ือการร่วมงานกันกับนักศึกษาให้เกิดการร่วมมือกันด้วยดี 
๕. การจัดการความเสี่ยง 
 - จัดรถรับส่งนักศึกษาไปและกลับจากแหล่งฝึก/ ดูแลจัดหาหอพักส าหรับนักศึกษาและอาจารย์
ประจ าแหล่งฝึก 
 - อาจารย์ให้ค าแนะน า/สอนระหว่างการฝึกงานอย่างใกล้ชิด อัตราส่วนอาจารย์: นักศึกษาไม่เกิน (๑ : ๘)  
 - ประสานงานกับหัวหน้าพยาบาลหรือพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
 - แต่งตั้งผู้แทนนักศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์นิเทศตลอดการฝึกปฏิบัติงาน 
 - ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงาน
และร่วมกันหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกันระหว่างอาจารย์ฯ พยาบาลพ่ีเลี้ยงและนักศึกษา 
 

 



๑๓ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 
 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 
ทักษะการเรียนรู้ งานที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมิน 

๑. คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติการพยาบาล ๑๐% 

๒. ความรู้ การประเมินความรู้และ OSCE หลังฝึกปฏิบัติ                                     ๕% 

๓. ทักษะทางปัญญา 
 

- รายงานวางแผนการพยาบาลเด็ก (nursing 
care plan) โดยมีการใช้บทความภาษาอังกฤษ
เป็นบรรณานุกรม อย่างน้อยฉบับละ ๑ 
บทความ (รายงานเดี่ยว)    

๕% 

 - รายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย  ( case study)  
โดยมีการใช้บทความภาษาอังกฤษเป็น
บรรณานุกรม อย่างน้อยฉบับละ ๑ บทความ 
(รายงานกลุ่ม)   

๕% 

- แผนการจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับเด็กป่วย ๓% 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- การท างานกลุ่มรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย ๒% 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- น าเสนอรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย  
   (case study)   

๓% 

- รายงานสรุปจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับเด็กป่วย ๒% 
๖. ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 
 

ปฏิบัติการพยาบาล 
   - ทักษะการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย                                            

๖๕% 

๖๐%   
- ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล                                     ๕% 

 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
คะแนน ๘๐-๑๐๐ ระดับคะแนน  A คะแนน ๖๐-๖๔ ระดับคะแนน C 
คะแนน ๗๕-๗๙   ระดับคะแนน   B+ คะแนน ๕๕-๕๙ ระดับคะแนน D+ 
คะแนน ๗๐-๗๔   ระดับคะแนน   B คะแนน ๕๐-๕๔ ระดับคะแนน D 
คะแนน ๖๕-๖๙   ระดับคะแนน   C+ คะแนน ๐-๔๙   ระดับคะแนน E 
 

๒.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ๑) ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลตามแบบประเมิน เป็น Check list โดยนักศึกษาจะได้รับการ
ประเมินในระหว่างการฝึกเพ่ือให้มีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพ่ือตัดสินคะแนน 



๑๔ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 

 ๒) ประเมินจากรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย ให้คะแนนตามเกณฑ์  
 ๓) ทดสอบความรู้หลังฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อสอบเขียน ให้คะแนนตามเกณฑ์ 
 ๔) ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานโดย กลุ่มเพ่ือน อาจารย์ พยาบาล ผู้ป่วยและญาติ จากแบบประเมินของรายวิชา  
 
๓.  ความรับผิดชอบของพยาบาลพี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 
  อาจารย์พยาบาลสอนภาคปฏิบัตเิองทั้งหมด 
 
๔.  ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
 ประเมินผลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ รวบรวมผลการประเมินเพ่ือการตัดเกรด น าเสนอ
คณะกรรมการจัดการศึกษา และคณบดี 
 
๕.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
 หากเกิดความแตกต่างกันในผลการประเมิน จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณา
หาข้อสรุป 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

๑.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
 ๑.๑ นักศึกษา 
  - ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกในแง่ผลการเรียนรู้ ความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของแหล่งฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ป่วย คุณภาพการ
ดูแลจากอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
  - ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์และความต้องการฝึกเพ่ิม 
 ๑.๒ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
  - ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุผลการเรียนรู้ของการฝึกปฏิบัติของรายวิชา
หรือไม ่
  - ประเมินผลการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อม
ของแหล่งฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ป่วย คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ 
  - ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง ของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 - กลุ่มวิชามอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสรุปผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาถึงการ
บรรลุผลการเรียนรู้ของการฝึกปฏิบัติของรายวิชา ประเมินผลการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่ง



๑๕ 
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สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของแหล่งฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ป่วย  
ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง ของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติภายใน ๑ สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการประเมิน น าเสนอ
กลุ่มวิชาเพ่ือตรวจสอบและวางแผนปรับปรุงการฝึกปฏิบัติในวิชานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ เพ่ือจัดท า
รายงาน (มคอ. ๖) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
๓.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ ภาคสนาม 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมคะแนนและเกรดของนักศึกษาทุกคนในกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดในรายวิชา 
คะแนนการปฏิบัติการพยาบาล คะแนนการมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นจริยธรรมในการพยาบาล  และ
คะแนนการประเมินความรู้หลังฝึกปฏิบัติ พร้อมกับ มคอ. ๖ ตลอดจนเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน   
ส่งให้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของคณะ เพ่ือตรวจสอบ และน าผลการทวนสอบมาปรับปรุงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต่อไป 

 
    ลงชื่อ……………………………………....ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
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