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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  4173781 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1   
             Adult and Geriatric Nursing Practicum 1 
 

2.  จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 3 (0-12-0)    
 

3.  หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทรายวิชา หมวดวิชาชีพ 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 อาจารย์จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์ 
 อาจารย์ปวิตรา     ทองมา 
  

 อาจารยท์ี่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ผศ. ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ e-mail: theranun@ webmail.npru.ac.th  
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์ e-mail: nongnutch@webmail.npru.ac.th 
อาจารย์ ดร.บ าเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ e-mail: phongphetdit@gmail.com 
อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย e-mail: porntipjokk@webmail.npru.ac.th 
อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์ e-mail: serennia@webmail.npru.ac.th  
อาจารย์สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์ e-mail: siriphan@webmail.npru.ac.th  
อาจารย์ปวิตรา ทองมา e-mail: pavitra.tuk@gmail.com 

 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
 
 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
 ไม่มี 
 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่มี   
 

8.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
 วันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2561 

 
 
 

mailto:nisakorn@buu.ac.th
mailto:nongnutch@


2 
 

มคอ. 4 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1   ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม  
    1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง มุ่งเน้นการให้การพยาบาลแบบองค์รวม ส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและครอบครัวมีส่วนร่วมตามกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ   
    1.2 สามารถบูรณาการความรู้จากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล 
ครอบคลุมการแก้ไขปัญหา เพ่ือบรรเทาความทุกข์ทรมาน การสร้างเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ การ
ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยค านึงถึงวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้อง 
    1.3 สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการและครอบครัว 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
จากผลการประเมินรายวิชาในปีการศึกษาท่ีผ่านมาของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวม 

4.38 (S.D.=0.60( และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ดังนี้       
          -  อาจารย์ผู้สอนเห็นควรจัดสอบประเมินความรู้ และสอบประเมินประสบการณ์ของนักศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้มากขึ้น 
         -  ปัญหาการจัดบริการรถรับส่ง จัดได้ไม่ครบถ้วน บางวันรถบริการรับส่งไม่เพียงพอ 
 

     การพัฒนาการเรียนการสอน 
เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และผลการประเมินรายวิชา จึงก าหนด
แนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 

- ก าหนดการสอบประเมินความรู้ และสอบประเมินประสบการณ์ของนักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
- จัดเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติเพ่ือให้บริการจองห้อง และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้แก่นักศึกษา 

ในกรณีท่ีนักศึกษาต้องการฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลเพ่ิมเติม และสามารถยืมวัสดุ อุปกรณ์ไปฝึกปฏิบัติที่
หอพักได้มากขึ้น 

- จัดบริการห้องสมุดนอกเวลาที่คณะพยาบาลศาสตร์ และหอพัก เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้มากข้ึน 

- ก าหนดอาจารย์ผู้สอนประสบการณ์ภาคสนาม หรืออาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ิมเติม กรณีนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามไม่ครบ เนื่องจากการลาป่วย ลากิจ หรือด้วยเหตุอ่ืน ๆ ของอาจารย์และ
นักศึกษา 

- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และอาจารย์ผู้สอนเตรียมความพร้อม
โดยไปปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย/หน่วยงาน (กรณีเป็นอาจารย์ใหม่ ไม่เคยปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย/หน่วยงานที
เป็นแหล่งฝึก) ก่อนนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนามจริง 

- ก าหนดตารางการขอใช้รถของการขึ้นฝึกปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมประสานงานให้ชัดเจน 
-  จัดประชุมเพ่ือติดตามปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาการฝึกประสบการณ์

ภาคสนามอย่างต่อเนื่อง 
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การบูรณาการรายวิชา 
1.1.  ไม่มี          
1.2.  มี            

1.2.1.  ภายในวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 
1.2.2.  ระหว่างวิชา …………..……….………………..  
1.2.3.  ระหว่างคณะ ……………………..…………….. 

1.3.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ  
  การบริการวิชาการแก่สังคม 
  งานวิจัย  
  การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม   

การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์  
การอบรม Emergency Care 2017 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีประเด็นเนื้อหาที่บูรณาการ 

การอบรมกับรายวิชา ดังนี้ 
- Cardiopulmonary resuscitation  
- Emergency management , management of poisoning patients 
- Emergency management in traumatic patients 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อวิชา/หัวข้อ 

จ านวน 
ช.ม.ของการ 
บูรณาการ 

รูปแบบ 
การบูรณาการ 

หัวข้อ 

1 การฝึกประสบการณ์
ภาคสนามรายวิชา
ปฏิบัติการ การ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1 
หัวข้อ การพยาบาล
ผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉินต่าง ๆ  

180 ชม. 
 

บูรณาการกับการบริการ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ
ฉุกเฉินในหอผู้ป่วย/
หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นผลต่อการลด
อัตราตายของผู้ป่วยที่มี
ภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ และ
สามารถป้องกันความพิการ
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนแก่
ผู้ป่วย ตลอดจนสามารถ
ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นคืนสภาพ
เดิมโดยเร็วที่สุด 

สัปดาห์ที่ 1-18 
- สามารถน าประเด็นความรู้

ในทุกหัวข้อน ามาบูรณา
การในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
รายวิชาปฏิบัติการการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1  ได้ เช่น หัวข้อ 
Emergency 
management in 
traumatic patients, 
Cardiopulmonary 
resuscitation  
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้หลัก 
- ความรับผิดชอบต่อการกระท า
ของตนเอง (4) 
- มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์(5) 
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีความสามารถจัดการกับ
ปัญหาจริยธรรมในการด ารงชีพ 
และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
การพยาบาล(6) 
 
ผลการเรียนรู้รอง 
- สามารถแยกแยะความถูกต้อง 
ความดี และความชั่วได้(2) 
- เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์(3) 
 

 
1.2 กลยุทธ์/วิธีการการสอนที่
ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
- ปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน 
- การประชุมปรึกษาก่อนและ
หลังการปฏิบัติงาน (Pre and 
post conference)  
- การตรวจเยี่ยมทางการ
พยาบาล (Nursing round) 
- การประชุมปรึกษาปัญหา
ทางการพยาบาล (Nursing 
care conference)  
-การวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม 
จริยธรรมจากสถานการณ์จริง 

 
1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- สังเกต และประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาตามแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โดย
ผู้สอน 
- เพ่ือนประเมินเพ่ือนตาม
แบบฟอร์มการประเมินผล 
- ประเมินวิเคราะห์ประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมจาก
สถานการณ์จริงตามแบบ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้หลัก 
- มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตร์ทาง
วิชาชีพการพยาบาล ระบบ
สุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อ
ระบบสุขภาพ(2) 
- มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาล 
และระบบจ าแนกข้อมูลทางการ
พยาบาล(5) 
 

 
2.2 กลยุทธ์/วิธีการสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
- ฝึกทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วยโดยใช้
กระบวนการพยาบาล 
-วางแผนการพยาบาลผู้ป่วย โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการ
พยาบาลทางทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 
-มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ความรู้ เพื่อใช้ในการประเมิน
ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุในระยะที่มีภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน 

 
2.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ 
- สังเกตการปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วยตามแบบประเมิน 
- การประเมินความรู้ ก่อน -
หลังฝึกปฏิบัติ   
- แบบประเมินการประชุมก่อน 
และหลังการปฏิบัติการพยาบาล 
- การรายงานและวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
-การอภิปรายวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กรณีศึกษา 
- ประเมินความถูกต้องของ
ค าศัพท์ที่แปลในแต่ละหอผู้ป่วย 
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ผลการเรียนรู้รอง 
- มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานชีวิตและพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่
ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
กฎหมายและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย(1) 
- มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของกระบวนการ
พยาบาล และการน าไปใช้(3) 
- มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของกระบวนการ
แสวงหาความรู้การจัดการ
ความรู้กระบวนการวิจัย 
กระบวนการบริหาร และการ
จัดการองค์กร(4) 
- มีความรู้ ความเข้าใจใน 
วัฒนธรรม สถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงของประเทศ และ
สังคมโลกท่ีมีผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพและประชาชน(6) 
 

- การประชุมปรึกษาก่อน และ
หลังการปฏิบัติการพยาบาล 
- การมอบหมายให้ศึกษาผู้ป่วย
เฉพาะราย 
- การมอบหมายให้อ่านและสรุป
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กรณีศึกษา 
- สอนการปฏิบัติการพยาบาล 
- มอบหมายให้ท า nursing 
care conference  
- รายงานกรณีศึกษา (case 
study)  และน าเสนอรายเป็น
รายบุคคลในแต่ละกลุ่ม 
(นักศึกษากลุ่มละ 6-7 คน) 
-มอบหมายงานให้ท่องค าศัพท์
เกี่ยวข้องกับหอผู้ป่วยที่ฝึกใน
สมุดบันทึกประสบการณ์ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้หลัก 
- สามารถน าข้อมูล และหลักฐาน
ไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไข
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ(3) 
- สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเปน็
ระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

 
3.2 กลยุทธ์/วิธีการสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
- มอบหมายให้ดูแลผู้รับบริการ
คนละ 1 รายต่อสัปดาห์ โดยใช้
กระบวนการพยาบาล 
-มอบหมายให้ศึกษาผู้ป่วย
เฉพาะรายจ านวน 1 รายต่อ
รายวิชา 
- มอบหมายให้แปลบทความ
ภาษาอังกฤษจากวารสาร 

 
3.3 วิธีการประเมินผล 
- สังเกตจากการให้การพยาบาล
แก่ผู้ใช้บริการและจากบันทึก
แผนการพยาบาล เกี่ยวกับการ
ประเมินปัญหา การตัดสินทาง
คลินิก การวินิจฉัยปัญหา การ
ระบุเหตุผลของการให้การ
พยาบาล ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติ 
-แบบประเมินรายงานกรณี 
ศึกษา 



6 
 

มคอ. 4 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1   ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
ในการให้บริการการพยาบาล(4) 
ผลการเรียนรู้รอง 
- ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่
เป็นจุดอ่อนของตน เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถเพ่ิม
มากขึ้น สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติการพยาบาล การสอน 
การแสวงหาความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและการเป็นผู้น าที่
เข้มแข็ง(1) 
- สามารถสืบค้น และวิเคราะห์
ข้อมูล(2) 
- สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหา(5) 
- สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป(6) 
 

- การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
ในการลงมือปฏิบัติการพยาบาล
และวิเคราะห์ผลลัพธ์ และการ
ปรับปรุงการพยาบาล 
- วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน และหลังการ
ปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วย
จากเพ่ือน อาจารย์และพยาบาล 

-แบบประเมินการแปลและ
วิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความสามารถในการ
รับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้หลัก 
- มีความสามารถในการปรับตัว
เชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ
ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา(1) 
- สามารถท างานเป็นทีมใน
บทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ใน
ทีมการพยาบาลทีมสุขภาพ และ

 
 
 
4.2 กลยุทธ์/วิธีการการสอนที่
ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความสามารถในการ
รับผิดชอบ 
- ปฐมนิเทศหอผู้ป่วย แนะน าให้
รู้จักบุคลากรในแหล่งฝึก 
- มอบหมายงาน/หน้าที่
รับผิดชอบในการให้การ
พยาบาล โดยปฏิบัติงานเป็น
สมาชิกทีมพยาบาล 
- อาจารย์เป็นตัวอย่างในด้าน

 
 
 
 
4.3 วิธีการประเมินผล 
- สังเกตและประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาตามแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ และ
การท างานเป็นทีม 
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ทีมในชุมชนของระบบบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ และใน
บริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่าง
กัน(2) 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อ
สังคม และรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่อง(4) 
ผลการเรียนรู้รอง 
ไม่มี 

การมีปฏิสัมพันธ์กับทีมสุขภาพ 
ผู้ป่วยและญาติ 
- การท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ และญาติบนหอ
ผู้ป่วย  
- การรับเวร-ส่งเวรกับบุคลากร
ของหอผู้ป่วย 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีฯ  
ผลการเรียนรู้หลัก 
- สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ 
คณิตศาสตร์และสถิติ ในการ
พยาบาลอย่างเหมาะสม(1) 
- สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด 
การฟัง การอ่าน การเขียนและ
การน าเสนอ รวมทั้งสามารถอ่าน
วารสาร และต าราภาษาอังกฤษ
อย่างเข้าใจ(3) 
ผลการเรียนรู้รอง 
- สามารถแปลข้อมูลให้เป็น
ข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
สามารถอ่านวิเคราะห์และ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืน
ได้อย่างเข้าใจ(2) 
- สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่จ าเป็น(4) 
-  สามารถเลือกและใช้รูปแบบ
ก า ร น า เ ส น อ ส า ร ส น เ ท ศ 

 
 
 
5.2 กลยุทธ์/วิธีการการสอนที่
ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค านวณยาและสารน้ าทางหลอด
เลือดด า คิดค านวณสารน้ าเข้า
ออก ดัชนีมวลกาย เป็นต้น 
-การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
น าเสนอในการประชุมปรึกษา
ปัญหาทางการพยาบาล การ
ตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล 
และจัดท ารายงานที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น 
สถิติต่าง ๆ รายงานการวิจัยที่
เป็นภาษาต่างประเทศ 
- การเขียนแผนการพยาบาล 
การบันทึกทางการพยาบาล และ
การวิเคราะห์รายงานกรณีศึกษา 
- การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ใช้บทความภาษาอังกฤษเป็น

 
 
 
5.3 วิธีการประเมินผล 
- สังเกตการแสดงความคิดเห็นใน
การประชุมก่อนและหลังการ
ปฏิบัติการพยาบาล  
- ตรวจรายงานบันทึกแผนการ
พยาบาลฉบับสมบูรณ์ และ
รายงานกรณีศึกษา 
- ประเมินพฤติกรรมในการเป็น
ผู้ร่วมการประชุมปรึกษาปัญหา
ทางการพยาบาล 
- ตรวจรายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย
เฉพาะโดยมีการใช้บทความ
ภาษาอังกฤษเป็นบรรณานุกรม 
- ตราวจรายงานผลการวิเคราะห์
วิจัยที่เชื่อมโยงกับกรณีศึกษา 
- ตรวจรูปแบบการน าเสนอ
รายงานด้วยเทคโนโลยีที่
หลากหลาย 
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ต ล อ ด จ น ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และการสื่อสารได้
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
เหมาะสมกับสถานการณ(์5) 
 

บรรณานุกรมในการท ารายงาน
กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะรายอย่าง
น้อยฉบับละ 1 บทความ 
-แนะน าการน าเสนอกรณีศึกษา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
-แนะน าการสืบค้นข้อมูลวิจัย 
จากฐานข้อมูลต่าง ๆ  

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ผลการเรียนรู้หลัก 
-สามารถปฏิบัติทักษะการ
พยาบาลขั้นพ้ืนฐานแก่บุคคลทุก
วัย ครอบครัว และชุมชน โดย
ค านึงถึงความต่างวัฒนธรรม ทุก
ระดับของภาวะสุขภาพ และ
ระดับการบริการสุขภาพ(1) 
- สามารถน าผลงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล(2) 
- สามารถท างานเป็นทีมในการ
ให้บริการทางด้านสุขภาพ  ท า
บทบาทได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม  
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าใน
สถานการณ์เฉพาะหน้า  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
วิเคราะห์ปัญหาและมีความเป็น
อิสระในการแสดงออก(3) 
-มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการวิจัย(4) 
- มีความสามารถในการ
ประสานงาน ประมวลและ
น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญแก่ทีม

 
 
6.2 กลยุทธ์/วิธีการการสอนที่
ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน 
- การสอนข้างเตียง สาธิต การ
สอนเฉพาะเรื่อง 
- มอบหมายงานให้ดูแลผู้ป่วย
เป็นรายบุคคล และเขียน
แผนการพยาบาล 
- ประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาลก่อนและหลังการ
พยาบาล 
- ท ารายงานกรณีศึกษา และ
น าเสนอ  
- มอบหมายให้ค้นคว้างานด้วย
ตนเองและน าเสนอในการ
ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการ
พยาบาล 
 

 
 
6.3 วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 
- สังเกตการปฏิบัติการพยาบาล 
- ประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับและผลลัพธ์จาก ทีม
สุขภาพ ผู้รับบริการและ
ครอบครัว และการสอบ
ปฏิบัติการพยาบาล 
- ประเมินผลการน าเสนอ และ
การประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาลจากแบบประเมินผล
การปฏิบัติการพยาบาล 
- การตรวจสอบสมุดบันทึก
ประสบการณ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
สุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) 
ผลการเรียนรู้รอง 
- สามารถปฏิบัติทักษะการ
พยาบาลฉุกเฉินเฉพาะหน้าได้ 
เช่น การช่วยฟ้ืนคืนชีพ เป็นต้น
(4) 

 
 

หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง  
ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม  นรีเวชกรรม  ตา หู คอ จมูก ห้องผ่าตัด และห้องพักฟ้ืน  โดยให้
ผู้รับบริการและครอบครัวมีส่วนร่วม  ตามกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ 
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 

2. การจัดกิจกรรม 
2.1.  กิจกรรมนักศึกษา 

2.1.1. การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน ปฏิบัติ ประเมินผล และบันทึกการ
พยาบาลผู้ป่วยประจ าวัน 

2.1.2. การฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่ไม่ซับซ้อนแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ เช่น 
- การรับใหม่ จ าหน่าย และการส่งต่อผู้ป่วย 
- การวัดสัญญาณชีพ 
- การประเมินผู้รับบริการ 
- การดูแลสุขอนามัย และการดูแลความสุขสบาย 
- การดูแลให้อาหาร สารน้ า และสารละลายทางปาก การใส่สายยางให้อาหารและการ

ให้อาหารทางสายยาง 
- การดูแลการขับถ่าย รวมทั้งการสวนปัสสาวะ การสวนอุจจาระ 
- การดูแลทางเดินหายใจ การจัดท่า เคาะปอด และการดูดเสมหะ 
- การให้ออกซิเจนชนิดต่าง ๆ 
- การท าแผลชนิดต่าง ๆ 
- การให้ยา สารน้ า และการให้เลือด/ส่วนประกอบของเลือด 
- การเก็บ Specimens ชนิดต่าง ๆ 
- การเตรียมผู้ป่วย และช่วยเหลือแพทย์ในการท าหัตถการ และการตรวจพิเศษที่ไม่

ซับซ้อน เช่น การเจาะท้อง การเจาะหลัง 
- การดูแลผู้ป่วยที่ใส่เฝือก Traction 
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- การพยาบาลผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก 
- การพยาบาลผู้ป่วยด้านนรีเวชกรรม 
- การพยาบาลผู้ป่วยก่อน ขณะ และหลังท าผ่าตัด 
- การให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยและครอบครัว 

2.1.3. การประชุมก่อน และหลังการปฏิบัติการพยาบาล 
2.1.4. การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณ ีแปลบทความภาษาอังกฤษ และน าเสนอเป็นรายบุคคล 
2.1.5. การวิพากษ์ประเด็นจริยธรรมในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 
2.1.6. การท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ป่วย 
 
 

2.2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
ตามมาตรฐานผลลัพธ์

การเรียนรู ้

- การฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วย
กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยทาง 
อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก ตา 
หู คอ จมูก การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชกรรม 
การพยาบาลผู้ป่วยในห้องผ่าตัด และการ
พยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟ้ืน 
(ปฏิบัติการพยาบาลตา หู คอ จมูก ฝึก
ปฏิบัติ ณ ห้อง NLRC โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากแผนกตา หู คอ จมูก) 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ 
อ.นงนุช เชาวน์ศิลป์ 
อ.พรทิพย์ จอกกระจาย 
อ.จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ 
อ.สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์ 
อาจารย์  ดร.บ าเ พ็ญ พงศ์
เพชรดิถ   
อาจารย์ปวิตรา ทองมา 
วิทยากรจากหอผู้ป่วยตา หู 
คอ จมูก 

1(ยกเว้น 1.1), 2 ,3 
(ยกเว้น 3.6), 
4.1,4.2,4.4, 5, 6 (ยกเว้น 
6.5) 

- การเขียนรายงานการพยาบาลผู้ป่วยฉบับ
สมบูรณ์โดยใช้หลักกระบวนการพยาบาล 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ 
อ.นงนุช เชาวน์ศิลป์ 
อ.พรทิพย์ จอกกระจาย 
อ.จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ 
อ.สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์ 
อาจารย์  ดร.บ าเ พ็ญ พงศ์
เพชรดิถ   
อาจารย์ปวิตรา ทองมาวงษ์ 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.8, 2.1,2.2,2.3, 
2.5,2.6,3.2,3.3,3.4, 
3.5, 4.4, 5 

- การศึกษาผู้ป่วยกรณีศึกษา การจัดท า
รายงาน และการน าเสนอกรณีศึกษาในการ
ประชุมทางคลินิกเป็นรายบุคคล 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ 
อ.นงนุช เชาวน์ศิลป์ 
อ.พรทิพย์ จอกกระจาย 
อ.จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ 
อ.สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์ 
อาจารย์  ดร.บ าเ พ็ญ พงศ์

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.8, 2.1,2.2,2.3, 
2.5,2.6,3.2,3.3,3.4, 
3.5, 4.4, 5 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
ตามมาตรฐานผลลัพธ์

การเรียนรู ้

เพชรดิถ   
อาจารย์ปวิตรา ทองมา 

- การแปลบทความภาษาอังกฤษ
ประกอบการท ากรณีศึกษาอย่างน้อยคนละ 
1 เรื่อง 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ 
อ.นงนุช เชาวน์ศิลป์ 
อ.พรทิพย์ จอกกระจาย 
อ.จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ 
อ.สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์ 
อาจารย์  ดร.บ าเ พ็ญ พงศ์
เพชรดิถ   
อาจารย์ปวิตรา ทองมา 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.8, 2.1,2.2,2.3, 
2.5,2.6,3.2,3.3,3.4, 
3.5, 4.4, 5 

- การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติก่อน-
หลังการฝึกปฏิบัติ ด้วยวิธีสอบวัดความรู้
ก่อนหลังการฝึกปฏิบัติ และการประเมิน
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยวิธีการ
สอบ OSCE 
- ประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยตา หู คอ จมูก ด้วยวิธีสอบ
วัดความรู้และประเมินทักษะการปฏิบัติโดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ 
อ.นงนุช เชาวน์ศิลป์ 
อ.พรทิพย์ จอกกระจาย 
อ.จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ 
อ.สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์ 
อาจารย์  ดร.บ าเ พ็ญ พงศ์
เพชรดิถ   
อาจารย์ปวิตรา ทองมา 
วิทยากรจากหอผู้ป่วยตา หู 
คอ จมูก 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.8, 2.1,2.2,2.3, 
2.5,2.6,3.2,3.3,3.4, 
3.5, 4.4, 5 

 
3.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 
แผนการพยาบาลผู้ป่วยประจ าวัน ส่งทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน 
รายงานการพยาบาลผู้ป่วยฉบับสมบูรณ์ ส่งทุกวันพุธเย็นหลังฝึกปฏิบัติงาน 
รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะรายในหอผู้ป่วยที่
ขึ้นฝึกปฏิบัติงานและน าเสนอตามวันที่ก าหนด 

กลุ่ม A สัปดาห์ที่ 6  น าเสนอสัปดาห์ที่ 9 
กลุ่ม B สัปดาห์ที่ 15 น าเสนอสัปดาห์ที่ 18 

รายงานการแปลและวิเคราะห์บทความ
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับกรณีศึกษาและ
น าเสนอตามวันที่ก าหนด 

กลุ่ม A สัปดาห์ที่ 5  น าเสนอสัปดาห์ที่ 9 
กลุ่ม B สัปดาห์ที่ 14 น าเสนอสัปดาห์ที่ 18 

 
 

4.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
 - อาจารย์ตรวจบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบ
ข้อบกพร่อง เพ่ือน าไปแก้ไข 
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 - อาจารย์ตรวจแผนการพยาบาลผู้ป่วยประจ าวัน พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบ
ข้อบกพร่องและน าไปแก้ไขในวันถัดไป 
 - อาจารย์ตรวจรายงานการพยาบาลผู้ป่วยฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบ
ข้อบกพร่องและน าไปแก้ไขการเขียนแผนการพยาบาลผู้ป่วยฉบับสมบูรณ์ ครั้งต่อไป 
 - อาจารย์รับฟังการน าเสนอกรณีศึกษา และตรวจรายงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
 - อาจารย์ฟังการน าเสนอ และตรวจรายงานการแปลและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ  
 - อาจารย์ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมินผลการฝึกฯ  
 
5.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาลพี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติ  
 - ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของหน่วยงาน 
 - แนะน าสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ของหน่วยงานที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 
 - แนะน าบุคลากรที่เก่ียวข้องหรือที่ต้องท างานร่วมกัน 
 - ติดตามความก้าวหน้า ประเมินการท างานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 - ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ที่รับผิดชอบวิชา อาจารย์นิเทศเพ่ือให้เห็นสิ่งที่ควรปรับปรุง
ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 - ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

6.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ 
 - จัดตารางการฝึกปฏิบัติงาน 
 - ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ว่าด้วยการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 - ประสานงานกับแหล่งฝึกเก่ียวกับความต้องการการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา 
 - มอบหมายผู้รับบริการให้นักศึกษาดแูลร่วมกับพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย 
 - สอนประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษาได้มีทักษะ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุในหอผู้ป่วย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น สาธิต ให้ค าแนะน าปรึกษา การ
ปฏิบัติการพยาบาล การประชุมก่อนและหลังการปฏิบัติการพยาบาล การอภิปรายประเด็นจริยธรรมใน
การปฏิบัติการพยาบาล  
 - ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา ได้แก่ การรับส่งเวร การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล  
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
ได้พัฒนาตนเอง 
 - เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
 - ให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการตามสถานการณ ์
 
7.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 - ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน จัดเตรียมหอผู้ป่วย/ หน่วยงาน และประสานงาน
กับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
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 - เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 - ปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

8.  สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม /
สถานประกอบการ 
 -  มีห้องสมุดส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 -  มีห้อง/สถานที่ส าหรับการประชุมก่อนและหลังการปฏิบัติการการพยาบาล 
 -  มีหนังสือ วารสารทางการพยาบาล-แพทย์ในหอผู้ป่วย 

 

 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1.  การก าหนดสถานที่ฝึก 
 สถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คือ โรงพยาบาลนครปฐม ประกอบด้วย หอผู้ป่วยนรีเวช หอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย งานห้องผ่าตัด และงานวิสัญญี รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 หอผู้ป่วย และ 2 
หน่วยงาน 
 

2.  การเตรียมนักศึกษา 
 - ปฐมนิเทศรายวิชาเพ่ือชี้แจงรายละเอียด รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ 
 - ประเมินความพร้อมด้านความรู้ และทักษะของนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ 
 - จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการ ทางการพยาบาลก่อนเริ่มต้นฝึก
ปฏิบัติ 1 สัปดาห์ 
 

3.  การเตรียมอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ 
 จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู้ ตารางการนิเทศ พร้อมคู่มือการนิเทศของ
รายวิชาก่อนการฝึกปฏิบัติ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 

4.  การเตรียมพยาบาลพี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติในสถานที่ฝึก 
 ประสานงานกับหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ในการแต่งตั้งพยาบาลพ่ีเลี้ยงสอนประสบการณ์ภาคสนามแก่
นักศึกษา ในหอผู้ป่วย/หน่วยงานอ่ืน ๆ ในกรณีที่อาจารย์ติดภารกิจ หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถสอน
ภาคปฏิบัติได้ตามแผนการฝึก 
 

5.  การจัดการความเสี่ยง 
 - จัดรถรับ-ส่งนักศึกษาไปกลับจากแหล่งฝึก - หอพัก 
 - อาจารย์ให้ค าแนะน า/ สอนระหว่างการฝึกปฏิบัติอย่างใกล้ชิด อัตราส่วนอาจารย์:  นักศึกษา 
ไม่เกิน 1: 8  

- ประสานงานกับแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง 
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- จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์สอนภาคปฏิบัติตลอดการ
ฝึกงาน 
 - ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกอย่างใกล้ชิด เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึก
ปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไข 
 - จัดเตรียมอาจารย์ให้ค าแนะน า สอน การฝึกปฏิบัติ เพ่ิมเติม ให้แก่นักศึกษา ในกรณี
ประเมินผลแล้วนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนรายงานผลการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย  
 - กรณีอาจารย์ผู้สอนมีเหตุจ าเป็น ไม่สามารถสอนภาคปฏิบัติในวันที่ก าหนดได้ ให้จัดวันสอน
ชดเชย หรือประสานกับพยาบาลพ่ีเลี้ยงในการสอนประสบการณ์ภาคสนามต่อไป 

 

 
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 

 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน 
ลักษณะงาน 

น้ าหนักคะแนน 
เดี่ยว กลุ่ม 

1. การปฏิบัติการพยาบาล  
. ทักษะปฏิบัติการพยาบาล (TQF: 6) 
. คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน (TQF: 1) 
. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (TQF: 4) 
. เทคโนโลยีและการสื่อสาร (TQF: 5) 

 
 
 

 
 
 

60 % 
40 
10 
5 
5 

2. รายงานการพยาบาลผู้ป่วยฉบับสมบูรณ์  
(TQF: 3) 

  15% 

3. กรณีศึกษา การรายงานและการน าเสนอกรณีศึกษา
ในการประชุมทางคลินิกที่แหล่งฝึก/คณะฯ  
(TQF: 3) 

  10% 

4. แปลบทความภาษาอังกฤษประกอบการท า
กรณีศึกษาอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง  
(TQF: 3) 

  5% 

5. การประเมินความรู้ และทักษะก่อน-หลังการฝึก
ปฏิบัติ (OSCE) (TQF: 2)  

  10% 

 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 - ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลตามแบบประเมิน เป็น Check list โดยนักศึกษาจะได้รับ

การประเมินในระหว่างการฝึกเพ่ือให้มีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมินเพ่ือตัดสินคะแนน 
 - ประเมินจากรายงานการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะราย ให้คะแนนตามเกณฑ์ 
 - ประเมินจากรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย และการน าเสนอ ให้คะแนนตามเกณฑ์ 
 - ประเมินจากรายงานการแปลภาษาอังกฤษ และการน าเสนอ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์  
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 - ประเมินความรู้ และทักษะ ก่อน หลังฝึกปฏิบัติ โดยใช้การสอบลงกอง และสอบ OSCE ให้
คะแนนตามเกณฑ์ 

 - ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานโดย กลุ่มเพ่ือน อาจารย์พยาบาล จากแบบประเมินของรายวิชา 
  
3. ความรับผิดชอบของพยาบาลพี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศึกษา 

ท าหน้าที่สอน แนะน า สาธิต การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์นิเทศ 

 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
ประเมินผลร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ รวบรวมผลการประเมินเพ่ือการตัดเกรด น าเสนอ

คณะกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะ 
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

 หากเกิดความแตกต่างกันในผลการประเมิน จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พิจารณาหาข้อสรุปต่อไป  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

 1.1 นักศึกษา 
  - ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์การฝึกในแง่ของผลการเรียนรู้ ความเพียงพอของแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของแหล่งฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสม
ของผู้ป่วย คุณภาพการดูแลจากอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ   
  - ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์และความต้องการฝึกเพ่ิม  
 1.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
  - ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวม เกี่ยวกับการบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 
การฝึกปฏิบัติ 
  - ประเมินผลการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ความพร้อมของแหล่งฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้ป่วย คุณภาพ
ของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  
  - ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง และอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ   

2.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

กลุ่มวิชามอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสรุปผลการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษาถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ของรายวิชา ประเมินผลการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับความเพียงพอ
ของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของแหล่งฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความ
เหมาะสมของผู้ป่วย ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง ของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติภายใน 1 สัปดาห์ 
หลังสิ้นสุดการประเมิน น าเสนอกลุ่มวิชาเพ่ือตรวจสอบ และวางแผนปรับปรุงการฝึกปฏิบัติในวิชานี้ให้
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แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือจัดท ารายงาน (มคอ. 6) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

3.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ ภาคสนาม 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมคะแนนและเกรดของนักศึกษาทุกคนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนด
ในรายวิชา คะแนนการปฏิบัติการพยาบาล รายงานการวางแผนการพยาบาล รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย
เฉพาะราย การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกรณีศึกษา การแปลภาษาอังกฤษ และคะแนนการประเมิน
ความรู้ และทักษะหลังการฝึกปฏิบัติ พร้อมกับ มคอ. 6 ตลอดจนเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน ส่งให้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของคณะ เพ่ือตรวจสอบ และน าผลการทวนสอบมา
ปรับปรุงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต่อไป 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................ผู้ขออนุมัติโครงการ   ลงชื่อ .................................. ประธานสาขา 
              (อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์)                          (.....................................)  
    
 

 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล) 
          รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
             
              อนุมัติ ด าเนินการตามระเบียบราชการ 

                                                                                                                                         
ลงชื่อ .............................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก บัวเจริญ) 
                  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน 

                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัฏนครปฐม
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มคอ. 4 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1   ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

ตารางสรุปภาระงานสอนประสบการณ์ภาคสนาม 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 

   
จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวนภาระงาน/ภาคการศึกษา 
ตามเกณฑ์ 

สภาฯ 
ตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 
จ านวน 

ชม./40/2 
จ านวน  
ชม./ 15 

1 ผศ. ดร.ธีรนันท์  วรรณศิร ิ ห้องผ่าตัด/วิสญัญ ี 210 2.62 14 
2 อาจารย์ ดร.บ าเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ นรีเวช 238 2.97 15.86 
3 อาจารย์นงนุช  เชาวน์ศิลป ์ อายุรกรรมชาย 1 329 4.1 21.93 
4 อาจารย์พรทิพย์  จอกกระจาย ศัลยกรรมหญิง 238 2.97 15.86 
5 อาจารย์จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ ์ อายุรกรรมหญิง 1 308 3.85 20.53 

6 อาจารยส์ิริพรรณ เรืองเครือวงษ ์ ศัลยกรรมกระดูกชาย 280 3.50 18.66 
7 อาจารย์ปวิตรา ทองมา ศัลยกรรมชาย 238 2.97 15.86 
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มคอ. 4 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1   ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

ตารางฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (กลุ่ม B( 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256 1 
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มคอ. 4 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1   ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

 
 


