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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
รหัสวิชา NSG๓๓๐๒   รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา   
รหัสวิชา    NSG ๓๓๐๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Adult and Elder Nursing Practicum I 
 

๒. จ านวนหน่วยกิต   ๔ (๐-๑๒-๖) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    กลุ่มวิชาชีพ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ๑. อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก   
     E-mail: nopbhornphetchara.ma@ssru.ac.th 
     ๒. อาจารย์วิสุดา หมั่นธรรม  
     E-mail: wisuda.ka@ssru.ac.th 
 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ๑. อาจารย์ ดร.กรรณิกา  เจิมเทียนชัย 

๒. อาจารย์ ดร.อรทัย   รุ่งวชิรา 
๓. อาจารย์ ดร.กาญจนา   เกียรติกานนท์ 
๔. อาจารย์ ดร.นภพรพัชร  มัง่ถึก   
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๕. อาจารย์ อัมพร   เจียงวิริชัยกูร 
๖. อาจารย์ พัฒนา  ชวลิตศุภเศรณี 
๗. อาจารย์ ศุภลักษณ์  พ้ืนทอง 
๘. อาจารย์ กาญจนา        อาชีพ 
๙. อาจารย์ วิสุดา  หมั่นธรรม 
๑๐. อาจารย์ ธนะวัฒน์  รวมสุก 
๑๑. อาจารย์ รังสิมา  พัสระ 
๑๒. อาจารย์ นงลักษณ์  แก้วทอง 
๑๓. อาจารย์ นภิสสรา  ธีระเนตร 
๑๔. อาจารย์ สุภาวด ี  เลิศส าราญ 
๑๕. อาจารย์ จักรกฤช   ปิจดี 
 

 
๕.  สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
  E-mail: nopbhornphetchara.ma@ssru.ac.th 
     หรอื wisuda.ka@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
๖.๒ ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร : ชั้นปีที่ ๒ 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรยีนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๙. สถานที่เรียน  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลสงฆ์  
    โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๑๑.รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด (Field Experience Specification) 

มีการวางแผนแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และ
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รายละเอียดของการด าเนินการของกิจกรรมนั้น ๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม มีการก าหนดกระบวนการหรือวิธีการในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่นักศึกษาจะได้รับการ
พัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการด าเนินการ
ตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
การจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติในรายวิชานี้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล 

ทักษะทางการพยาบาล และการพยาบาลในการให้ยา เพ่ือให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังที่มีปัญหาสุขภาพที่ไมซ่ับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ดังนี้ 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ 
๑. ให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนใน

ระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการพยาบาล 
๒. วางแผนการพยาบาลให้แก่บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมทุกระดับปัญหาสุขภาพ โดยประยุกต์ความรู้

ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
๓. ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอ้ืออาทรแก่บุคคลในวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนใน

ระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยค านึงสิทธิผู้ป่วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชพี ในฐานะผู้น าและผู้ตามในทีมพยาบาล รวมทั้งท างานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ 

๔. ประเมินผลการการพยาบาลถูกต้องเหมาะสม โดยใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ และการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ๒.๑ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่ซับซ้อน ใน
ระยะเฉียบพลันและเรื้อรังให้ได้ประสบการณ์หลากหลาย จึงได้จัดหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกเพ่ิม เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้
ประสบการณ์ในการพยาบาล ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูก 
  ๒.๒ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น จึงจัดให้นักศึกษาท ารายงาน  Case study  ที่
ได้จากการประมวลความรู้ทั้งหมดบนหอผู้ป่วย จ านวน 1 ฉบับ  
  ๒.๓ เพ่ือใหน้ักศึกษาได้น าความรู้มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย จึงจัดให้นักศึกษาสอนสุขศึกษารายบุคคล 
  ๒.๔ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ท่ีพบในแต่ละหอผู้ป่วย การเดินทางในการ
ฝึกประสบการณ์ จึงให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุ่มจัดวัน เวลา ให้นักศึกษาพบเพ่ือเตรียมความพร้อม และให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษาก่อนขึ้นฝึกประสบการณ์ในแต่ละหอผู้ป่วย และมีการจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติหัตถการที่พบบ่อยในการฝึก
ประสบการณ์วิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ1 ในห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ก่อนขึ้นฝึก 1 สัปดาห์ 
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หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
  (๒)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (๓)  สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม 

   (๔)  แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืนและ
ตนเอง 

  (๕)  แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ค านึงถึงส่วนรวมและสังคม 
  (๖)  แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ และสิทธิพยาบาล 
๑.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 

(๑)  ปฐมนิเทศวิชา (Orientation) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและคณาจารย์ผู้ร่วมสอน เกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน การแต่งกาย การปฏิบัติตามระเบียบการฝึกปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผล
การศึกษา 

(๒)  ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre and Post conference) ตรวจเยี่ยมทางการ 
พยาบาล (Nursing Round) โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิผู้ป่วย 

(๓)  มอบหมายงานรายบุคคลให้ดูแลผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และจัดท าแผนการพยาบาลโดยเน้น
กระบวนการพยาบาล รวมทัง้กระตุน้ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานและส่งงานตรงเวลา 

(๔)  ให้นักศึกษาสะท้อนคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองและอาจารย์นิเทศสะท้อนกลับ ใน 
ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินคุณธรรมจริยธรรม (Professional Health Behaviors) โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติการ 

พยาบาลของนักศึกษา (SSRU College of Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools)  
 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ทีจ่ะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (๑)  มีความรู้และเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทัง้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงศาสตร์อ่ืนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดถึงความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ ์

  (๒)  มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง 
กว้างขวางและเปน็ระบบ 

  (๓)  มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศและปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 
  (๔)  มีความรู้และและตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ 

ในการปฏิบัติทางการพยาบาล 
  (๕)  มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล 
   (๖)  มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 

สิทธิผู้ป่วย 
 (๗) มีความรู้และความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การสื่อสาร  

และผู้รับสาร 
๒.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 

(๑) เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วย โดยให้นักศึกษาทบทวนความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 
การพยาบาลผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน และท าสรุปความรู้ เป็นสมุดพกหรือไฟล์ข้อมูลที่
สามารถน าติดตัวส าหรับขึ้นฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย 

(๒)  ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre and Post conference) ตรวจเยี่ยมทางการ 
พยาบาล (Nursing Round) และร่วมกนัอภิปราย คดิวเิคราะห์ ใช้เหตุผลทางวชิาการในการแลกเปลี่ยนความรู ้การ
แกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล หรอืการปฏบิตักิารพยาบาล 

(๓)  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลตามสภาพสถานการณ์จริงในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม และศัลยกรรม 
กระดูกในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพไมซ่ับซ้อน ในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง  

(๔)  มอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลและท า 
แผนการพยาบาล ( Nursing care plan ) , Concept mapping และปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาล  

(๕)  มอบหมายให้ท า case study จ านวน ๑ ฉบับต่อนักศึกษา ๒ คน 
(๖)  มอบหมายให้นักศึกษาสอนสุขศึกษา 
(๗)  Clinical teaching เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ไม่ซับซ้อน ในระยะเฉียบพลัน 

และเรื้อรัง และการพยาบาล 
(๘) ให้นักศึกษาสะท้อนคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองและอาจารย์นิเทศสะท้อนกลับ ใน 

ประเด็นด้านความรู้ 
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๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  สังเกตการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในระหว่างการประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre and  

Post Conference) การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยโดยใช้ผังความคิด  (mind mapping) และระหว่างการท า case 
conference 

(๒)  ตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนการพยาบาลประจ าวัน, แผนผังความคิด (Concept Mapping),  
รายงาน case study , การสอนสุขศึกษา พร้อมสะท้อนกลับ เพ่ือเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป 

(๓) ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา (SSRU College of  
Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools)  
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑)  สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิง เพ่ือ 

พัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
  (๒)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือหาแนวทางในการ

แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ปัญหาได้ 
  (๓)  สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา  

และการศึกษาปัญหาทางสุขภาพ 
๓.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 

(๑)  มอบหมายการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย 
(๒)  ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติการพยาบาล (Pre and Post conference) และการตรวจ 

เยี่ยมทางการพยาบาล (Nursing round) และร่วมกนัอภปิราย คดิวเิคราะห์ ใช้เหตุผลทางวชิาการในการแลกเปลี่ยน
ความรู ้การแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล หรอืการปฏบิตักิารพยาบาล 

(๓)  มอบหมายงานรายบุคคลในการท า case study 
(๔)  มอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลและท า 

แผนการพยาบาล ( Nursing care plan ) , แผนผังความคิด (Concept mapping) 
(๕) ให้นักศึกษาสะท้อนคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองและอาจารย์นิเทศสะท้อนกลับ ใน 

ประเด็นด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะทางปัญญา 
๓.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

(๑)  สงัเกตการมสี่วนรว่มของนกัศกึษาในระหว่างการอภปิราย และและการใหเ้หตุผลเชิงวิชาการ 
(๒)  ตรวจสอบความถูกต้องแผนการพยาบาลประจ าวัน, แผนผังความคิด (Concept Mapping), รายงาน 

ภาวะสุขภาพ และ case study , การสอนสุขศึกษา พร้อมสะท้อนกลับ เพ่ือเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป 
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(๓)  ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาใช้แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา  
(SSRU College of Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools) 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่จะได้รับการพัฒนา 
  (๑)  มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  (๒)  สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
  (๓)  สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น 
  (๔)  แสดงออกถึงการมส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒   กระบวนการ หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้  

(๑)  ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ 
(๒)  ปฐมนิเทศร่วมกับแหล่งฝึกก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ 
(๓)  แนะน าบุคลากรในแหล่งฝึกเมื่อขึ้นปฏิบัติงาน 
(๔)  มอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบในการใหก้ารพยาบาลรายวนัโดยปฏบิตังิานเป็นสมาชกิทมีพยาบาล 
(๕)  มอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย  การสอนสุขศึกษา เพ่ือฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย  

ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล 
(๖)  ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติการพยาบาล (Pre and Post conference) และการตรวจ 

เยี่ยมทางการพยาบาล (Nursing round) และรว่มกนัอภปิราย แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเคารพ
ในความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

(๗) ให้นักศึกษาสะท้อนคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองและอาจารย์นิเทศสะท้อนกลับ ใน 
ประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 (๑)  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก การสื่อสาร การประสานงานและสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

ร่วมกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน ทีมสุขภาพ ผู้รับบริการและครอบครัว 
 (๒)  อาจารย์สะท้อนทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่เหมาะสมของนักศึกษาเป็น 

รายบุคคล เพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับปรุง 
 (๓)  ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

(๓)  ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาใช้แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 
(SSRU College of Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools) 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะได้รับการพัฒนา 
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  (๑)  สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์และสถิติ ในการปฏิบัติงาน 
  (๒)  สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างสิทธิภาพ 
  (๓)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
    (๔)  สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย 
๕.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 

(๑)  มอบหมายงานรายบุคคลให้ดูแลผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และจัดท าแผนการพยาบาล และ  
Concept Mapping 

(๒)  มอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติการให้ยา ให้สารน้ า และค านวณยาและสารน้ าที่ผู้ป่วยได้รับ 
(๓)  มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้า หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่และ 

ผู้สูงอายุเพิ่มเติม 
(๔)  ให้ค าแนะน าในการใช้เว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลเรื่องโรค และการพยาบาล 
(๕) ให้นักศึกษาสะท้อนคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองและอาจารย์นิเทศสะท้อนกลับ ใน 

ประเด็นด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

(๑) ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาใช้แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 
 (SSRU College of Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools) 

(๒)  ประเมินการค านวณยาและสารน้ าของนักศึกษา 
(๓)  ตรวจสอบคุณภาพของการคน้ควา้ขอ้มลู และหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีน่ ามาใชก้ารวางแผนการ 

ปฏบิตักิารพยาบาลรายงานกรณศีกึษา (Case study)  
๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๖.๑   ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพที่จะได้รับการพัฒนา/ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  (๑)  สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือความปลอดภัยของ 

ผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  (๒)  สามารถใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 (๓)  ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
  (๔)  สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จ าลองและในสถานการณ์จริง 
๖.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 

(๑)  มอบหมายให้ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเฉพาะราย โดยใช้กระบวนการพยาบาล 
(๒)  มอบหมายให้ปฏิบัติการพยาบาลตามประสบการณ์ที่รายวิชาก าหนด 
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(๓) ให้นักศึกษาสะท้อนคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองและอาจารย์นิเทศสะท้อนกลับ ใน 
ประเด็นด้านการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๖.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
(๑)  สังเกตแ ละประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล, พฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาล, การเคารพใน 

สิทธิผู้ป่วยและสะท้อนกลับผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
(๒)  ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาใช้แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา  

(SSRU College of Nursing and Health, Clinical Evaluation Tools) 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
 การน าความรู้ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล ความสามารถและความคิดเชิง
วิเคราะห์ ไปใช้ในการให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพบนคลินิกอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องแก่ผู้ป่วย
ผู้ใหญ่ ผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวที่มีปัญหาทางสุขภาพในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในการฝึกปฏิบัติการบนคลินิกในสถานการณ์และแหล่งฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย 

๒. กิจกรรมของนักศึกษา 
 ด้านการปฏิบัติงาน 

: นักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศรายวิชา 
: นักศึกษาต้องขึ้นฝึกปฏิบัติตามตารางการฝึกภาคปฏิบัติที่ก าหนด  
: นักศึกษาต้องเซ็นชื่อฝึกปฏิบัติงานในใบเซ็นชื่อปฏิบัติงาน และน าให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม หรือ อาจารย์นิเทศของ

โรงพยาบาลเซ็นก ากับในการข้ึนฝึกปฏิบัติงานทุกครั้ง 
: การขึ้นฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้ถูกต้องตามระเบียบการแต่ง

กายของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
: นักศึกษาต้องมีเวลาขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ   
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: นักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โดยต้องขึ้นก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที หากขึ้นฝึกปฏิบัติงานสายมากกว่า
หรือเท่ากับ ๑๕ นาที ถือว่าสาย ถ้าสายเกิน ๓ ครั้ง   ถือว่าขาดการฝึก ๑ ครั้ง หากมาสายมากกว่า ๓๐ นาที ถือว่าขาดการ
ฝึก นักศึกษาต้องท ายื่นค าร้องขอฝึกปฏิบัติทดแทนให้ครบ ๑๐๐% 

: การปฏิบัติการลาป่วย ลากิจ 
 กรณีเจ็บป่วยกะทันหันจนไม่สามารถข้ึนฝึกปฏิบัติงานได้ ต้องแจ้งให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม ทราบล่วงหน้าก่อน 

เวลาในการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๓๐ นาที และส่งใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลภาครัฐ กับอาจารย์ประจ ากลุ่ม หลังจากวัน
ลาป่วยไม่เกิน ๓ วัน 

 กรณีบิดา มารดา และผู้ปกครองเสียชีวิต 
: นักศึกษาต้องแจ้งอาจารย์ประจ ากลุ่ม / อาจารย์นิเทศของโรงพยาบาล ทราบทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน เช่น ถูกของมีคมที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งบาด เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 : นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ประจ ากลุ่ม / อาจารย์นิเทศของโรงพยาบาล 
 : นักศึกษาต้องน าสมุดบันทึกประสบการณ์ขึ้นฝึกปฏิบัติด้วย เพราะเมื่อได้ฝึกปฏิบัติตามทักษะภายใต้การก ากับดูแล
ของอาจารย์ประจ ากลุ่ม / อาจารย์นิเทศประจ าโรงพยาบาล ให้น าสมุดประสบการณ์ให้อาจารย์นิเทศเซ็นภายในวันที่ฝึก
ปฏิบัต ิหรือวันอ่ืนโดยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์นิเทศ 
 : การพยาบาลผู้ป่วย  

- ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสังเกตอาการและซักถามปัญหาของผู้ป่วยก่อนรับเวร 
- ประเมินอาการ ตรวจร่างกาย รวบรวมข้อมูล เพ่ือค้นหาปัญหาของผู้รับบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
- ร่วมฟังรายงานผู้รับบริการจากหัวหน้าเวรดึก 
- Pre-conference ก่อนปฏิบัติงาน 
- ดูแลความสะอาดผู้ป่วยทั่วไปและ  Unit  ให้เรียบร้อย 
- ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย และใชก้ระบวนการพยาบาลในการดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 
- ดูแลติดตามท า  Treatment  ตามแผนการรักษาของแพทย์และให้การพยาบาลผู้ป่วยตามอาการให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
- พักรับประทานอาหารคนละ ๑  ชั่วโมง ตามท่ีอาจารย์นิเทศมอบหมาย 
- ประเมินอาการซ้ า พร้อม nursing round ร่วมกับอาจารย์นิเทศ 
- รายงาน / ประสานงาน ทีมการพยาบาล, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตาม

แผนการรักษา และการพยาบาล 
- Post – Conference หลังปฏิบัติงาน 
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ด้านประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องได้รับ 
- การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง เกี่ยวกับสารน้ า 

อิเล็คโทรไลต์, ความเจ็บปวด, ระบบทางเดินหายใจ, ระบบหัวใจและหลอดเลือด, ระบบทางเดินอาหาร, 
ระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบโลหิตวิทยา, ระบบทางเดินปัสสาวะ, ระบบประสาท, ระบบกระดูกและข้อ, และการ
พยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 

- การบริหารยา 
- การค านวณยาและสารน้ า 
- การพยาบาลผู้ป่วยที่มีท่อระบายต่าง ๆ 
- การพยาบาลผู้ป่วยที่มี ostomy 
- การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับเลือด 
- การพยาบาลผู้ป่วยที่กระดูกหัก 

 
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
๑. Mind Mapping 
 

เวลา ๗.๓๐ ในวันที่ ๒ ของการขึ้น
ฝึกปฏิบัติแต่ละสัปดาห์ 
 

-เชื่อมทฤษฎี กับ Case ที่ได้รับดูแล 
-ปรับแก้ ไขตามอาจารย์ ประจ ากลุ่ ม
แนะน าแล้วส่งอีกครั้งในวันพุธ/พฤหัสบดี 
ในแต่ละสัปดาห์ (ให้แนบเอกสารเดิมที่
อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะด้วย) 

๒. ประเมินภาวะสุขภาพในผู้ป่วยที่ได้รับ
มอบหมาย จ านวน ๑ ราย/สัปดาห์ 

เวลา ๗.๓๐ ในวันที่ ๒ ของการขึ้น
ฝึกปฏิบัติแต่ละสัปดาห์ 
 

-ปรับแก้ ไขตามอาจารย์ประจ ากลุ่ ม
แนะน าแล้วส่งอีกครั้งในวันพุธ/พฤหัสบดี 
ในแต่ละสัปดาห์ (ให้แนบเอกสารเดิมที่
อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะด้วย) 

๓. แผนการพยาบาล Nursing Care 
Plan ผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายจ านวน  ๑ 
ราย/สัปดาห์ โดยครอบคลุมปัญหาที่พบ

เวลา ๗.๓๐ในวันที่ ๒ ของการขึ้น
ฝึกปฏิบัติแต่ละสัปดาห์ 
 

-ปรับแก้ ไขตามอาจารย์ประจ ากลุ่ ม
แ น ะน า แ ล้ ว ส่ ง อี ก ค รั้ ง  ใน วั น พุ ธ /
พฤหัสบดี  ในแต่ละสัปดาห์  (ให้แนบ
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รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง หมายเหตุ 
ในผู้ป่วย เอกสารเดิมที่อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ

ด้วย) 
 

๔. จัดท า case study  มอบหมายให้คน
ละ ๑ ราย โดยให้ท าใน Block แรก ของ
การข้ึนฝึก 
         
 

- ส่งในสัปดาห์ถัดไป หลังจากได้ 
case study เพ่ืออาจารย์ประจ า
กลุ่มตรวจสอบ และให้ข้อแนะน า
ในการปรับปรุง 

- ปรับแก้ไขตามอาจารย์ประจ ากลุ่ม
แนะน าแล้วส่งอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป 
หรือตามก าหนดโดยอาจารย์ประจ ากลุ่ม 
(ให้แนบเอกสารเดิมที่อาจารย์ให้
ข้อเสนอแนะด้วย) 

๕. การสอนสุขศึกษา 2-3 คน/เรื่อง โดย
ให้ท าใน Block หลัง ของการขึ้นฝึก  
 

-ส่งแผนการสอน และสื่อที่ใช้ใน
การสอน ก่อนท าการสอน ๑-๒ วัน 

- ปรับแก้ไขแผนการสอนตามอาจารย์
ประจ ากลุ่มแนะน า ก่อนสอน 

๖. การสะท้อนกลับ (Reflection) - ส่งทุกวันสุดท้ายในแต่ละสัปดาห์
ขึ้นฝึก 

- นศ.สะท้อนกลับการฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ท า
ได้ดี และโอกาสในการพัฒนาในแต่ละ
สัปดาห์ 

 
๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

 ๔.๑ อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่ม สังเกตการปฏิบัติการพยาบาลและสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง เพ่ือน าไป
พัฒนาตนเอง 

๔.๒ อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่ม เซ็นชื่อก ากับบันทึกประสบการณ์การท า nursing procedure ให้ทุกครั้งที่ผลการฝึก
ประสบการณ์เป็นที่พอใจ และติดตามสมุดบันทึกประสบการณ์ เพ่ือตรวจสอบประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องได้รับตามรายวิชา
ที่ก าหนด 

๔.๓ อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่มตรวจแบบประเมินการเขียนแผนการพยาบาลและ การท า Concept Mapping พร้อม
ทั้งสะท้อนกลับ เพ่ือให้นักศึกษาทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไข 

๔.๔ อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่มให้นักศึกษาประเมินผลการฝึกปฏิบัติ  และอาจารย์สะท้อนกลับผลการประเมินทุก
สัปดาห์ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไข 

๔.๕ ส าหรับรายงานกรณีศึกษา และการสอนสุขศึกษา อาจารย์นิเทศประเมินตามก าหนดส่งของงาน  
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๔.๖ อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่มประเมินผลความสามารถในการฝึกปฏิบัติโดยบันทึกไว้ใน SSRU, College of Nursing 
and Health. Undergraduate Clinical Evaluation Tool มีการสะท้อนกลับ ทั้ง Summative และ Formative เพ่ือให้
นักศึกษาทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไข 

 
 

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
ไม่มี 

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
๖.๑ ประสานงานกับแหล่งฝึกเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ประสบการณ์ทีน่ักศึกษาควรจะได้รับ  
๖.๒ ปฐมนิเทศรายวิชากฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยให้นักศึกษาทราบ 
๖.๓ มอบหมายงานและผู้รับบริการให้นักศึกษาดูแลและรับผิดชอบเป็นรายบุคคล 
๖.๔ ตรวจ Concept Mapping  และ Nursing Care Plan ของนักศึกษา พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบ

ข้อบกพร่อง และน าไปแก้ไข 
๖.๕ ตรวจ case study และแผนการสอน ของนักศึกษา พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบข้อบกพร่อง และน าไป

แก้ไข 
๖.๖ จัดให้มีการสอนในคลินิก (Clinical teaching) และ Bedside teaching เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และ 

เจตคติดา้นการพยาบาลพ้ืนฐาน Clinical teaching ในหัวข้อต่อไปนี้ 
- การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 
- การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวด 
- การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอินซูลิน 
- การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาอิเล็คโตรไลท์ 
- การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก 
- การพยาบาลผู้ป่วยที่มีท่อระบายต่าง ๆ 
- การพยาบาลผู้ป่วยที่มี ostomy 
- การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับเลือด 
- การค านวณยาและสารน้ า 
- ประเด็นอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจที่พบบนหอผู้ป่วย 

     ๖.๗ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา 
         ๖.๘ เซ็นชื่อก ากับบันทึกประสบการณ์การท า nursing procedure ให้ทุกครัง้ที่ผลการฝึกประสบการณ์เป็นที่พอใจ 
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** (ในกรณีประสบการณ์ใดไม่ครบ และ/หรือไม่มีในระหว่างการฝึกปฏิบัติ   ให้อาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยจัด Clinical 
teaching เพ่ิมเติมแก่นักศึกษาก่อนเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย) 
          ๖.๙ ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา (SSRU College 
of Nursing and Health Clinical Evaluation Tools) 
 
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๗.๑ ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน จัดเตรียมหาแหล่งฝึก และประสานงาน 
๗.๒ ให้คู่มือฝึกปฏิบัติงาน 
๗.๓ ปฐมนิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
๗.๔ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 

๘. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม /สถานประกอบการ 
๘.๑ มีห้องสมุดส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๘.๒ มีห้องประชุมส าหรับนักศึกษาประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
๘.๓ มีหนังสือ/วารสารทางการพยาบาล การแพทย์ในหอผู้ป่วย 
๘.๔ อุปกรณ์ทางการแพทย์/การพยาบาลส าหรับฝึกทักษะที่สอดคล้องกับประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องการ 
๘.๕ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการจ าลองเพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะเฉพาะเพ่ิมเติมแก้ไขข้อบกพร่อง 
๘.๖ ประสานงาน/ ส ารวจความปลอดภัยในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 

 
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

๑. การก าหนดสถานที่ฝึก 
เลือกแหล่งฝึกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) และมีความพร้อมในด้านของผู้รับบริการที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา ได้แก่  โรงพยาบาลกลาง 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลสงฆ์  และคณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช   
๒. การเตรียมนักศึกษา 

๒.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา ชี้แจงรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.๔ 
๒.๒ จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์สอนประจ ากลุ่มปฏิบัติ เพื่อท าความเข้าใจร่วมกันในเรื่อง ข้อมูลทั่วไปของ 

หอผู้ป่วย หัตถการที่พบบ่อยบนหอผู้ป่วย  รูปแบบการให้บริการงานพยาบาลหอผู้ป่วยแต่ละโรงพยาบาล  ประสบการณ์ที่
นักศึกษาจ าเป็นจะต้องได้รับ หนังสือที่ควรเตรียมอ่านและน าไปค้นคว้า  

๒.๓ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยการทบทวนความรู้ โดยทบทวนความรู้ที ่
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เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้นักศึกษาท า Mapping โรคเป็นสมุดพก หรือไฟล์ที่สามารถพกติด
ตัวส าหรับขึ้นฝึกปฏิบัติ และจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติหัตถการที่พบบ่อยในการฝึกประสบการณ์วิชา ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ1 ในห้องปฏิบัติการก่อนขึ้นฝึกปะสบการณ์ 1 สัปดาห์ 
 
๓. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน 
การประเมินผลการเรียนรู้ ตารางการนิเทศ พร้อมคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึกอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก 

ไม่มี 
๕. การจัดการความเสี่ยง 

๕.๑ ประสานงานกับอาจารย์นิเทศในสถานที่ฝึกอย่างต่อเนื่อง 
๕.๒ จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์นิเทศตลอดการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคในการฝึกและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่าง

อาจารย์นิเทศและนักศึกษา 
๕.๔ อาจารย์ให้ค าแนะน าและสอนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เกิน 

๑: ๘ 
๕.๕ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการพยาบาล เมื่อได้รับอนุญาต และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์นิเทศ หรือ

พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยเท่านั้น 
๕.๖ จัดท าแนวทางปฏิบัติ กรณีนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุเข็มต า หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) ท าความสะอาดบริเวณที่ได้รับอุบัติเหตุดังนี้ 
- กรณีถูกเข็มต าหรือของมีคมบาด ให้ล้างด้วยน้ าสบู่ ไม่ควรบีบเค้นแผลรุนแรง ยังไม่มีข้อมูลการใช้น้ ายา 

ท าลายเชื้อชนิดใดเหมาะสม  แต่ไม่ได้เป็นข้อห้าม เช่น 70 % แอลกอฮอล์ หรือเบตาดีน ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ ายาที่กัดหรือ
ท าลายผิวหนังและเยื่อบุในการท าความสะอาดแผล 

- กรณีท่ีเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ าสะอาดหรือน้ ายาล้างตามาก ๆ หลายๆ ครั้ง 
- กรณีเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนปากและกลั้วปากและคอด้วยน้ าสะอาดมาก ๆ หลายๆ  

ครั้ง 
๒) นักศึกษาที่ได้รับอุบัติเหตุให้รายงานอบุัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอาจารย์นิเทศทันที และอาจารย์นิเทศ 

ประสานงานพยาบาลหัวหน้าเวรที่ตึกรับทราบ และปฏิบัติการดูแลตามนโยบายการเกิดอุบัติเหตุเข็มต า หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง 
ของโรงพยาบาล 

๓) อาจารย์นิเทศสืบสวน และสรุปสาเหตุเหตุการณ์ พร้อมรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้อาจารย์ 
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ผู้รับผิดชอบวิชารับทราบ  
๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ติดตามนักศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุเข็มต า หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง ให้ค าปรึกษา  

ค าแนะน าในการปฏิบัติตน การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า และติดตามผลของการติดเชื้อของนักศึกษา 
 

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 
๑.๑ การประเมินผล Clinical Evaluation tool ๑๐ competencies  คิดเป็น ๑๐๐% โดยมีหัวข้อดังนี้ 

๑) Demonstrates professional behaviors Performance Criteria: Professional behaviors 
๒) Assessment: Collects and Analyzes comprehensive client data 
๓) Nursing Diagnosis 
๔) Plans appropriate client care 
๕) Provides safe client-centered care : Implementations of nursing care 
๖) Engages in systemic and ongoing evaluation of the plan of care 
๗) Applies knowledge relevant to client care 
๘) Communicates effectively 
๙ )  Uses technique-learning process when providing individualized client/family/group 

education 
๑๐) Exhibitions caring to facilitate physical, mental and spiritual health 

โดยนักศึกษาต้องผ่านการประเมิน Professional Health Behaviorsไม่ต่ ากว่า คะแนน 3 (75% of the items) จึง
จะได้รับการประเมินผลการเรียนการสอนในวิชานี้ 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
๒.๑ ประเมินผลความสามารถในการฝึกปฏิบัติทั้ง ๑๐ คุณลักษณะ พฤติกรรม และผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับ

นักศึกษาโดยมีการสะท้อนกลับทั้งในรูปแบบ summative และ formative เป็นระยะเพ่ือให้นักศึกษาทราบข้อบกพร่องและ
น าไปแก้ไขก่อนที่จะได้รับการประเมินเพ่ือตัดสินคะแนน 

๒.๒ ประเมินผลความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแผนการพยาบาลที่ได้รับการตรวจและให้น ากลับไป
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศ 

๒.๓ เกณฑก์ารประเมินผล 
นักศึกษาที่จะสามารถผ่านวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ ต้องได้คะแนนการฝึกปฏิบัติที่ 

Minimum Score 2 เทียบเท่ากับเกรด C ดังตาราง 
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ตารางคะแนนของรายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ 

คะแนน เกรด 
≥ 3.5 A 

3.25 – 3.49 A- 
3.00 – 3.24 B+ 
2.75 – 2.99 B 
2.50 – 2.74 B- 
2.25 – 2.49 C+ 
2.00 – 2.24 C 

≤ 2.00 I 
 
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 

ไม่มี 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
รวบรวมผลการประเมิน และพิจารณาผลการประเมินร่วมกับอาจารย์นิเทศ  เพ่ือตัดเกรดและน าเสนอผลการประเมิน

ต่อคณาจารย์ผู้ร่วมนิเทศ กลุ่มสาขาวิชา และคณะกรรมการพิจารณาการตัดเกรดตามล าดับ เพ่ือตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมินอาจารย์นิเทศในแต่ละกลุ่ม ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดประชุม

หารือกันโดยการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อหาข้อสรุป 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

๑.๑ นักศึกษา 
๑.๑.๑ ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามที่รายวิชาก าหนด 
๑.๑.๒ ประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ความพร้อมของสถานที่ฝึกและความร่วมมือของ

บุคลากรในแหล่งฝึก 
๑.๑.๓ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

รายวิชา  
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๑.๑.๔ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ภาคปฏิบัติ 
๑.๑.๕ ประเมินเกณฑ์การประเมินผลแบบประเมินและวิธีการประเมิน 
๑.๑.๖ ให้ข้อเสนอแนะในการจัดประสบการณภ์าคปฏิบัติและความต้องการเพ่ิมเติม 

๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
  ไม่มี 

๑.๓ อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะและทักษะการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา 
๑.๓.๒ ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ 
๑.๓.๓ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

ความพร้อมของสถานที่ฝึกความร่วมมือของบุคลากรในแหล่งฝึกจ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการคุณภาพการดูแลที่
นักศึกษาได้รับจากอาจารย์นิเทศ 

๑.๓.๔ประเมินเกณฑ์การประเมินผลแบบประเมินและวิธีการประเมิน 
๑.๔ อ่ืนๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

ติดตามและประเมินผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุเมื่อส าเร็จการศึกษา 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

๒.๑ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเข้าสู่การ
ประชุมกลุ่มวิชาเพ่ือประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมของกลุ่มวิชา 

๒.๒ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหัวหน้ากลุ่มวิชารวบรวมผลการประเมินน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐานเพ่ือหา
แนวทางพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ 

๒.๓ คณาจารย์ภายในกลุ่มวิชาน าแนวทางการพัฒนามาปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา ในปี
การศึกษาต่อไป 

๒.๔ ก่อนเปิดสอนในปีการศึกษาต่อไป กลุ่มวิชาจัดให้มีการประชุมวิพากษ์รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(มคอ.๔) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล 
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หมวดที่ ๘ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ไม่มี



มคอ. ๔ 
หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒๐ 
NSG ๓๓๐๒ รายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 


