
๑ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
 

 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  

อาจารย์ ดร.เรืองอุไร  อมรไชย  e-mail: r๑amorn@gmail.com  
Tel. ๐๙๑-๐๑๖๘๐๑๐ 

 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์เสาวรี  เอ่ียมละออ e-mail: a.saowareewriter@gmail.com 
อาจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล e-mail: an.nuttaya@gmail.com 
อาจารย์ ดร.เรืองอุไร  อมรไชย  e-mail: r๑amorn@gmail.com 
อาจารย์วาร์ธินีย์   แสนยศ  e-mail: vtnsyi@msn.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 ๑/๒๕๕๘ 
 

๘. สถานที่เรียน 
 แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี 
 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยสามารถน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ปฏิบัติการ
พยาบาลส าหรับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพโดยบูรณาการความรู้ ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเล่น การส่งเสริมสัมพันธภาพ ระหว่างเด็กและครอบครัว สิทธิเด็ก สิทธิผู้ป่วย และการดูแล
เด็กซ่ึงมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและขอบเขตการปฏิบัติของวิชาชีพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพโดยบูรณาการความรู้ ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการ
วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว โดยค านึงถึงสิทธิเด็ก และสิทธิผู้ป่วย 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 หลังเรียนจบวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 
 ๓.๑ ประเมินและส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการ และภาวะโภชนาการในเด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพปกติ 
 ๓.๑ ประเมินสภาพด้านร่างกาย และจิตสังคมของผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพใน
ระบบต่าง ๆ 
 ๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินสภาพ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษอ่ืนๆได้
อย่างครอบคลุม 
 ๓.๓ วินิจฉัย วางแผนการพยาบาลประจ าวันจากข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องส าหรับผู้ป่วยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มปีัญหาสุขภาพในระบบต่าง ๆ 
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 ๓.๔ ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยโดยเสริมสร้าง
ศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น และการมีส่วนร่วมของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๕ ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรม ค านึงถึงสิทธิบุคคล และจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 
 ๓.๖ ติดตามประเมินผลการพยาบาลได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม 
 ๓.๗ สร้างสัมพันธภาพกับบุคลากรในทีมสุขภาพและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสม 
 ๓.๘ ท ารายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะรายในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพในระบบต่าง ๆ 
 
๔. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เนื่องจากเป็นการเปิดรายวิชาเป็นครั้งแรกจึงยังไม่มีข้อมูลการประเมินผลมาประกอบการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงรายวิชา 

การบูรณาการของรายวิชา 

1.1.      ไม่มี          
1.2.    มี            

1.2.1.   ภายในวิชา  ……………………………………. 
1.2.2.  ระหว่างวิชา 

- ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน เรื่องการให้วัคซีนในเด็ก  
- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เรื่อง การเล่นของเด็กและแนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับ 

เด็ก 
1.2.3.   ระหว่างคณะ     ………………………….. 

1.3.  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
    การบริการวิชาการแก่สังคม  
     งานวิจัย  

- ประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับการพยาบาลเด็กป่วยโรคติดเชื้อ 
     การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์  

 
 
 
 
 



๔ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
 

ประเด็นเนื้อหาที่บูรณาการกับรายวิชา  
 

ล าดับที่ ชื่อวิชา/หัวข้อ จ านวน 
ช.มของการ 
บูรณาการ 

รูปแบบ 
การบูรณาการ 

หัวข้อ 

๑ วิชาปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น/ พัฒนาการและ
การส่งเสริมพัฒนาการ 

๓ ชม. 
 

บูรณาการโดยการให้นักศึกษา
สร้างนวัตกรรมเก่ียวกับของเล่น
เด็ก และน าไปท ากิจกรรมการ
เล่นให้กบัผู้ป่วยเด็กท่ีหอผู้ป่วย 

การเล่นของเด็กและแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเล่น
ส าหรับ 
เด็ก 

๒ ปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน 

๓ ชม. ระหว่างวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน 

การให้วัคซีนในเด็ก 

๓ การอบรมพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ 

๑๖ ชม. ทักษะการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
และประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล                                                                           

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรค
เรื้อรัง 

 
๒.๔.๒  ผลจากการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบว่า 

                 ๑) ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา   
 - การฝึกประสบการณ์ที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย ใช้เวลาฝึกมากเกินไป อยากใช้เวลาส่วนนี้

ฝึกประสบการณ์ท่ีหอผู้ป่วยมากกว่า 
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก มีผู้ป่วยน้อย ไม่เพียงพอกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
- มีความสุขที่ได้ฝึกงาน เนื่องจากทั้งอาจารย์ พี่ที่หอผู้ป่วยทุกคน เป็นมิตร และมีสัมพันธภาพที่ดี

กับนักศึกษา ท าให้กล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้เขียน Nurse’s note จริง 
- อาจารย์มีความเตรียมพร้อมและให้ค าแนะน านักศึกษาเป็นอย่างดี 
- รายวิชานี้ท าให้ได้ฝึกให้อยู่ในระเบียบอย่างเข้มข้นมากข้ึน 
- งานที่มอบหมายให้นักศึกษาไม่มากเกินไป     

                 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
- เห็นสมควรปรับเปลี่ยนตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
- นักศึกษาบางคนขาดทักษะการท างานเป็นทีม 
- นักศึกษาขาด ความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม เช่น การส่งงานตามก าหนด มีการแบ่งงาน

แบบแยกส่วนไม่มีการบูรณาการความรู้กัน 
                 ๒) ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 
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- นักศึกษามีน้ าใจ อาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาดี 
- นักศึกษามีการสนใจใฝ่รู้ กระตือรือร้น และสนใจการดูแลและการท าหัตถการเป็นอย่างด ี
- ควรเพิ่มเติมในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

      - เพ่ิมเติมการสอนนักศึกษาในเรื่องการประเมินและตรวจร่างกายเด็กตามระบบ  

                ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
- พยาบาลและเจ้าหน้าที่ให้ความเอาใจใส่และให้การดูแลนักศึกษาดีมาก 

- หอผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาคือ  
๑) ให้นักศึกษาทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติภาคสนามโดยจัดให้มีการ

สอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี และสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination) และประเมิน
ความรู้และทักษะการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหลังการฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

๒) ปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก รพ. ราชบุรี เป็นหอผู้ป่วยกุมาร ๓ 
๓) จัดประสบการณ์การฝึกบนหอผู้ป่วยมากขึ้น โดยจัดให้ฝึกประสบการณ์บนหอผู้ป่วยกุมาร รพ.

นครปฐมเพ่ิมแทน การฝึกประสบการณ์ที่ศูนย์เด็กเล็กฯ 
 

 
 

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 

 
๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบวินัย 
คุณธรรมที่พึงปฏิบัติก่อนการฝึกงาน 
- ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม และ
จริยธรรมแก่นักศึกษาในขณะฝึก
ปฏิบัติงาน ในระหว่างการปฏิบัติการ
พยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ การท ากิจกรรม
การเรียนรู้ที่มอบหมายตามเงื่อนไข

 
๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- สังเกต และประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาตามแบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
ของรายวิชา 
- เพ่ือนประเมินเพ่ือนตามแบบ
ประเมินผลภาคปฏิบัติของรายวิชา 
- พยาบาลในแหล่งฝึกร่วมประเมิน
พฤติกรรมนักศึกษาตามแบบ
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(๓)  
- ฝึกปฏิบัติการพยาบาลภายใต้
จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ (๔)  
- ให้การพยาบาลโดยเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ (๕)  
- ควบคุมตนเองได้ และปฏิบัติต่อ
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม (๖)  
- แยกแยะความถูกต้อง และความไม่
ถูกต้องได้ (๗)  
- เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ของคณะและแหล่งฝึก (๘)  
- จัดการกับปัญหาจริยธรรมในการ
ด ารงชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
การพยาบาล  (๙) 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการ
ด ารงตนและการปฏิบัติงาน (๑๐) 

รายวิชาได้แก่การประชุมปรึกษาก่อน
และหลังการปฏิบัติงาน (Pre and post 
conference) การตรวจเยี่ยมทางการ
พยาบาล (Nursing round) การประชุม
ปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
(Nursing care conference) โดย
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่าง
ครอบคลุมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานและการด ารงตน 
- วิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
จากสถานการณ์จริง 
 
 
 

ประเมินผลภาคปฏิบัติของรายวิชา 
- ประเมินวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม 
จริยธรรมจากสถานการณ์จริงโดยใช้
แบบประเมินผลภาคปฏิบัติของ
รายวิชา 
 
 

๒.ความรู้ 
๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(ผลการเรียนรู้หลัก) 
- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
ทางวิชาชีพ (๒) 
(ผลการเรียนรู้รอง) 
- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานของชีวิตที่ครอบคลุมทั้ง
มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์กฎหมาย 
(๑)  
- มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัย

 
๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้  
- สถานพยาบาลที่ฝึกงานจัดอาจารย์
พยาบาลให้ค าแนะน าเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
บอกถงึแหล่งข้อมูลเพ่ือให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการท างานได้ด้วย
ตนเอง 
- วางแผนการพยาบาลผู้ป่วย โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลกับ
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และภูมิ

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



๗ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
 

ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

และวิทยาการที่ทันสมัย (๕)  
- มีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น (๖) 
- มีความรู้ทางจริยศาสตร์ (๗) 

ปัญญาท้องถิ่น 
- ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลก่อน
และหลังฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
- สอนการปฏิบัติการพยาบาล 
- มอบหมายให้ nursing care 
conference  
- รายงานศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย (case 
study) 

- การเขียนสะท้อนประสบการณ์การ
ฝึกปฏิบัติ 
- แบบประเมินผลภาคปฏิบัติของ
รายวิชา 

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) 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และ

๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
- Pre – post conference 
- มอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ
ซับซ้อน 
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มี
ภาวะซับซ้อน 
- มอบหมายการวางแผนการพยาบาล 
- มอบหมายให้ท า nursing care 
conference ในผู้ป่วยที่มีปัญหา
ซับซ้อน 
- วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการพยาบาล
ก่อน และหลังการปฏิบัติการพยาบาลใน
หอผู้ป่วยจากเพ่ือน อาจารย์และ
พยาบาล 
 
 
 
 
๔.๒ กลยุทธ์การสอน  
- การปฐมนิเทศหอผู้ป่วย แนะน า ให้รู้จัก

๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
- สังเกตจากการให้การพยาบาลแก่
ผู้ใช้บริการและจากบนัทึกแผนการ
พยาบาล เกี่ยวกับการประเมินปัญหา 
การตัดสินทางคลินิก การวินิจฉัย
ปัญหาทางการพยาบาล การระบุ
เหตุผลของการให้การพยาบาล 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาใน 
การปฏิบัติ 
- แบบประเมินผลภาคปฏิบัติของ
รายวิชา 
- การเขียนสะท้อนประสบการณ์การ
ฝึกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผล  
- สังเกต และประเมินพฤติกรรม
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ความสามารถในการรับผิดชอบ 
(ผลการเรียนรู้หลัก) 
- มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคล กลุ่มคน สถาบันปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์ (๑)  

บุคลากรในแหล่งฝึก 
- การมอบหมายงาน/หน้าที่รับผิดชอบ
ในการให้การพยาบาล โดยปฏิบัติงาน
เป็นสมาชิกทีมพยาบาล 
- มอบหมายให้ท า nursing care plan, 
case study เป็นกลุ่มและให้ติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลากรของแหล่งฝึก 

นักศึกษาโดยการสังเกตจากผู้สอน และ
พยาบาลในแหล่งฝึกของรายวิชา 
 

- ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าผู้ตาม
ในระบบการศึกษาและระบบบริการ
สุขภาพ (๒) 
- แสดงออกภาวะผู้น าในสถานการณ์
เฉพาะหน้า (๓) 
- มีความเคารพและยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 
(๔) 
- รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง (๕) 
(ผลการเรียนรู้รอง) 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร
วิชาชีพ (๖) 
- มีความภาคภูมิใจในสถาบัน (๗) 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๕.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ผลการเรียนรู้หลัก) 
- แปลข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งบุคคล

เพ่ือ conference ร่วมกัน 
- จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
และวัยรุ่น 
- อาจารย์เป็นตัวอย่างในด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับทีมสุขภาพ ผู้ป่วยและ
ญาติ 
- การท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการและญาติบนหอผู้ป่วย  
- การรับเวร-ส่งเวรกับบุคลากรของหอ
ผู้ป่วย 
- การวางแผนและร่วมกันท างานเป็นทีม
ในการจัดโครงการ 
 
 
 
 
๕.๒ กลยุทธ์การสอน  
- การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค านวณยาและสารน้ าทางหลอดเลือด
ด า คิดค านวณสารน้ าเข้าออกจาก
ร่างกาย ดัชนีมวลกาย เป็นต้น 
- การมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผล  
- สังเกตการแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมก่อนและหลังการปฏิบัติการ
พยาบาล  
- รายงานวางแผนการพยาบาล และ
รายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี 
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และกลุ่มคนในสถานการณ์ที่
หลากหลาย น ามาใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลได้อย่างเหมาะสม (๒)  
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดการฟังแลการเขียน(๓) 
(ผลการเรียนรู้รอง) 
- ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (๑) 
- ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและ
น าเสนอ (๔) 
- ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ (๕) 

ค้นคว้าด้วยตนเอง และน าเสนอในการ
ประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล และ
จัดท ารายงานที่มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น สถิติต่างๆ  
- รายงานการวิจัยที่เป็นภาษา 
ต่างประเทศ 
- การเขียนแผนการพยาบาล การบันทึก
ทางการพยาบาล และการวิเคราะห์
รายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
- การมอบหมายงานให้นักศึกษาใช้
บทความภาษาอังกฤษเป็นบรรณานุกรม
ในการท ารายงานการศึกษาผู้ป่วย
เฉพาะรายอย่างน้อยฉบับละ ๑ 
บทความ 
- การจัดท าโครงการและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

- สังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้ร่วมการ
ประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
- สังเกตการดูแลในเรื่องการให้ยา สาร
น้ า และอาหาร 
 

๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
๖.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(ผลการเรียนรู้หลัก) 
- ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลโดยใช้
ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลที่
เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์แก่
บุคคล ครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม 
(๑) 
- ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
ศรัทธาในวิชาชีพ ยึดมั่นคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี (๓) 

 
๖.๒ กลยุทธ์การสอน  
- การสอนข้างเตียง สาธิต การสอน
เฉพาะเรื่อง 
- มอบหมายงานให้ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา
ซับซ้อนเป็นรายบุคคล และเขียน
แผนการพยาบาล 
- ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลก่อน
และหลังการพยาบาล 
- ท ารายงานกรณีศึกษา และน าเสนอ  
 

 
๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผล  
- สังเกตการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
แบบประเมินผลภาคปฏิบัติของ
รายวิชา 
- ประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับและ
ผลลัพธ์จาก ทีมสุขภาพ ผู้รับบริการ
และครอบครัว  
- ประเมินผลจากแผนการพยาบาล 
รายงาน การน าเสนอ และการประชุม
ปรึกษาทางการพยาบาลโดยใช้แบบ
ประเมินผลภาคปฏิบัติของรายวิชา 



๑๐ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
 

ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

- ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
เอ้ือาทรให้บริการด้วยหัวใจ ความเป็น
มนุษย์ (๔) 
- ใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานในระบบบริการ
สุขภาพ (๕) 
- มีทักษะพ้ืนฐานด้านการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น (๖) 
(ผลการเรียนรู้รอง) 
- ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้รับบริการ
และญาติได้ (๒) 

- 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 โดยมีกิจกรรมดังนี้  
 ๒.๑ ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ปว่ยแผนกกุมารเวชกรรม ทั้งหมด ๒๗ วัน (๒๑๖ ชั่วโมง) 

๒.๒ การประชุมปรึกษาก่อน และหลังการฝึกปฏิบัตกิารพยาบาล 
 ๒.๓ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานในทารกท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
 ๒.๔ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพเฉียบพลันและเรื้อรัง 
 ๒.๕ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ   
 ๒.๖ การท ารายงานวางแผนการพยาบาลเด็ก (nursing care plan) ๑ ฉบับ/ หอผู้ป่วย/ คน 



๑๑ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
 

 ๒.๗ การท ารายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย (case study)  ๑ ฉบับ (รายกลุ่มๆละ ๖-๘ คน) และน าเสนอ โดย
เลือกกรณีศึกษาในหอผู้ป่วยแรกที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติงาน และต้องให้การดูแล ๓ วันขึ้นไป 
 ๒.๘ การจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับเด็ก ๑ ครั้ง รายกลุ่มๆละ ๓-๔ คน 
 ๒.๙การสอบประเมินความรู้หลังการฝึกปฏิบัติงาน 
  

๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

              รายงานหรืองานที่มอบหมาย                               ก าหนดส่ง 

๑. รายงานวางแผนการพยาบาลเด็ก (Nursing Care Plan) ๑. ส่งรายงาน ๒ วันหลังฝึกปฏิบัติงานในแต่ละ
สัปดาห์  

๒. รายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย ( Case study)   ๒. ส่งรายงานภายใน ๑ สัปดาห์หลังฝึก
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยแรก เรียบร้อยแล้ว 

๓. แผนการจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับเด็ก  ๓. ส่งแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ 
วัน  

 

๔.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

 - ผู้สอนตรวจรายงานการพยาบาล แผนการพยาบาล  และสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง
และน าไปแก้ไขภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากนักศึกษาส่งงาน 

 - ผู้สอนติดตามการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษาทราบข้อบกพร่อง เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป 
   - ผู้สอนตรวจรายงานกรณีศึกษา พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไข 
ภายใน  ๓ วัน 
๕.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

 - ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  กฎระเบียบ  แนวปฏิบัติต่างๆเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
 - ให้ค าแนะน าในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  ได้แก่ การประชุมปรึกษา
ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน  การตรวจเยี่ยมงานพยาบาล  การให้ค าปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 - ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์นิเทศ 
 - ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน 
 - สอน แนะน า ประเมินผลและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา 



๑๒ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
 

 - ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจากการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา การมอบหมายงานและผู้รับบริการให้นักศึกษาดูแล 
 - ติดตามประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคน 
 - ติดตามประเมินและร่วมประชุมปรึกษากิจกรรมกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มประชุมก่อนและหลังการฝึก
ปฏิบัติงาน การประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล การประชุมกลุ่มน าเสนอหัวข้อเรื่องทางการพยาบาลที่ได้รับ
มอบหมาย 
 - การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่รับผิดชอบ 
๗.  การเตรียมการในการแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษา 
 - ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน จัดเตรียมหอผู้ป่วยและประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
 - เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ 
 - ปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์ 
๘.  สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม 

  - มีห้องสมุดส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 - มีห้องประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล 
 - มีหุ่นและอุปกรณ์ส าหรับการฝึกทักษะการพยาบาลเด็ก 
 - 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 



๑๓ 

 

มคอ.๔ รายวิชา ๔๑๗๓๖๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
 

        - 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 
 

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 
 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 
ทักษะการเรียนรู้ งานที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมิน 

๑.คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม (๕%) 

๒.ความรู้ ๑) การประเมินความรู้และ OSCE ก่อนและ
หลังฝึกปฏิบัติ                                     

๕% 

๓. ทักษะทางปัญญา 
 

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

๕% 

 รายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย  ( case study)  
โดยมีการใช้บทความภาษาอังกฤษเป็น

๕% 



๑๔ 
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ทักษะการเรียนรู้ งานที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมิน 
บรรณานุกรม อย่างน้อยฉบับละ ๑ บทความ 
(รายงานเดี่ยว)   

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- การท างานกลุ่มรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย ๒% 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- น าเสนอรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย ( case 
study)   

๓% 

๖. ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 
 

ปฏิบัติการพยาบาล 
คุณธรรม จริยธรรม  
   - ทักษะการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย                                            

๘๐% (๗๕%) 
  ๕% 

๖๕% 

   - ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล                                      ๕% 

   - แผนการจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับเด็ก  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 
 ๒) ประเมินจากรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย ให้คะแนนตามเกณฑ์  
 ๓) ทดสอบความรู้หลังฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อสอบเขียน ให้คะแนนตามเกณฑ์ 
 ๔) ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานโดย กลุ่มเพ่ือน อาจารย์ พยาบาล ผู้ป่วยและญาติ จากแบบประเมินของ
รายวิชา  
 
๓.  ความรับผิดชอบของพยาบาลพี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 
  อาจารย์พยาบาลสอนภาคปฏิบัติเองทั้งหมด 



๑๕ 
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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
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของแหล่งฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ป่วย  
ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง ของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติภายใน ๑ สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการประเมิน น าเสนอ
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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 
               (อาจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล) 
      อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 

    วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
    ลงชื่อ……………………………………....ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (อาจารย์ ดร.เรืองอุไร  อมรไชย) 
      อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 

    วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

      ลงชื่อ ...........................................ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก บัวเจริญ) 
         รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

   วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

    ลงชื่อ.............................................คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์) 
         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

    วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 


