
 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science Program 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  (ชื่อย่อ)  พย.บ. 
    ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  Bachelor of Nursing Science 
  (ชื่อย่อ)  B.N.S. 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 145 หน่วยกิต 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยมีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ให้บริการ
แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกช่วงวัย การเป็นองค์รวมประกอบไปด้วย กาย จิตสังคม 
และจิตวิญญาณที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ 
เคมี สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ พฤติกรรมและการพัฒนาของบุคคลอย่างเป็นพลวัต การพยาบาล
เป็นการให้การดแูลในทุกระดับของภาวะสุขภาพ ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแล
รักษาและการฟื้นฟูสภาพ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นผู้
ที่มีความรู้และทักษะทางการพยาบาล ที่สามารถพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตอาสา มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการใช้ทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสนใจ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นการผสานความรู้ทั้งศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถดูแลผู้ใช้บริการ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักการกาชาดและภารกิจของสภากาชาดไทย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนี้เป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้ความส าคัญในศักยภาพของผู้เรียน
ในการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยผู้สอนต้องมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบและสามารถสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา สามารถให้การพยาบาลด้วยความเสมอภาคโดยไม่ 
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ค านึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติ ชนชั้น ลัทธิ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
2. มีความรู้ด้านการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมใน 

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน และในการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะ 
3. ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การ 

ป้องกันโรค การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ และการรักษาโรคเบื้องต้น แก่บุคคลทุกช่วงวัย ในภาวะสุขภาพต่างๆ 
รวมทั้งครอบครัวและชุมชน และทุกระดับของระบบการบริการสุขภาพภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. มีความรู้ ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในการจัดการสาธารณภัย 
5. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบมีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
6. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ 
7. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท างานเป็นทีมกับผู้ร่วมงาน 

และสหวิชาชีพได้ 
9. มีภาวะผู้น า มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในองค์กรทางสุขภาพ 
10. มีความใฝ่รู้ รู้รอบ เข้าใจมนุษย์ สังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติแวดล้อม และสามารถด ารง 

ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
11. มีความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
12. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล เชื่อมั่นในการพยาบาล และคุณค่าแห่งตน 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือ บัณฑิตจุฬาฯเป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคม
โลก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รอบรู้ รู้ลึก) 2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ) 3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการ
คิดแก้ปัญหา) 4. ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ) 5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้) 6. มี
ภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 ส าหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้ก าหนด คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลสภกาชาดไทย ได้แก่ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบงาน บริการด้วยใจ ได้มาตรฐานวิชาชีพ” และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สามารถ
ให้การพยาบาลได้สอดคล้องกับหลักการกาชาด เป็นผู้มีความรู้ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลและการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะ รวมทั้งมีความสามารถขั้น
พ้ืนฐานในการจัดการสาธารณภัย สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้น า สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม ตลอดจนด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 (ระยะเวลาศึกษา 4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตต

ลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 ปีการศึกษาและไม่เกิน 16 
ภาคการศึกษาปกติ หรือ 8 ปีการศึกษา 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  145 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรแบ่งหมวดวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการและ
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้  

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 34 หน่วยกิต  
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต  
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต  
– กลุ่มวิชาภาษา 14 หน่วยกิต  
– กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต 
- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 28 หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาชีพ 77 หน่วยกิต  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
 
แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1111101 หลักการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 1(1-0-2) 
1113101 คณิตศาสตร์ประยุกต์  2(2-0-4) 
1113302 เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-3-4) 
1114101 ภาษาไทย  2(2-0-4) 
1114102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 2(2-0-4) 
1115101 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ*  3(3-0-6) 
1115102 ความคิดสร้างสรรค์*  3(3-0-6) 
1121101 ชีววิทยา  2(2-0-4) 
1121302 กายวิภาคศาสตร์  3(2-2-5) 
1122101 มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล  2(2-0-4) 

 รวม 20 
* เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

 



4 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1112101 ตรรกวิทยาเบื้องต้น  2(2-0-4) 
1113303 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3(2-3-4) 
1114103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  2(2-0-4) 
1121303 สรีรวิทยา  4(3-2-7) 
1121304 ชีวเคมีส าหรับพยาบาล  3(2-2-5) 
1121105 จุลชีววิทยา  2(2-0-4) 
1121106 จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย  2(2-0-4) 
1122102 ทฤษฎีการพยาบาล  2(2-0-4) 

 รวม 20 
 

ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1114104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  2(2-0-4) 
1121107 ปรสิตวิทยา  1(1-0-2) 
1122303 กระบวนการพยาบาล  2(1-3-2) 
11301XX วิชาเลือกเสรี  2(2-0-4) 

 รวม 7 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1212102 อารยธรรม* 2(2-0-4) 
1212103 สุนทรียศาสตร์*  2(2-0-4) 
1214105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 1  2(2-0-4) 
1221108 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล  3(3-0-6) 
1221109 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล  3(3-0-6) 
1221110 โภชนวิทยาและโภชนบ าบัด  2(2-0-4) 
1222304 การพยาบาลพ้ืนฐาน  3(2-3-4) 
1222305 การพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-3-2) 
1222106 จริยศาสตร์และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล  2(2-0-4) 

 รวม 19 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1211102 จิตวิทยาสันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้ง* 2(2-0-4) 
1211103 มนุษยสัมพันธ์ *  2(2-0-4) 
1214106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 2 2(2-0-4) 
1221111 ชีวสถิติ  2(2-0-4) 
1222107 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล  2(2-0-4) 
1222108 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1  2(2-0-4) 
1222109 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 2(2-0-4) 
1222401 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 3(0-12-0) 

 รวม 15 
* เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1213104 สิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
1214107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 3 2(2-0-4) 
12301XX วิชาเลือกเสรี  2(2-0-4) 

 รวม 6 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1322110 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1  3(3-0-6) 
1322111 การพยาบาลผู้สูงอายุ  2(2-0-4) 
1322120 การวิจัยทางการพยาบาล  2(2-0-4) 
1322402 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  3(0-12-0) 
1322403 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1  3(0-12-0) 

 รวม 13 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 

1322112 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  3(3-0-6) 
1322113 การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1  3(3-0-6) 
1322115 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  3(3-0-6) 
1322404 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2  3(0-12-0) 
1322405 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1  3(0-12-0) 

 รวม 15 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 
รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 

1321112 วิทยาการระบาด  1(1-0-2) 
1322221 นวัตกรรมทางการพยาบาล  1(0-3-0) 
1322316 การพยาบาลสาธารณภัย  3(2-3-4) 
13301XX วิชาเลือกเสรี  2(2-0-4) 

 รวม 7 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น 
รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 

1422114 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2  3(3-0-6) 
1422117 การพยาบาลอนามัยชุมชน  3(3-0-6) 
1422118 การบริหารการพยาบาล  2(2-0-4) 
1422406 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2  3(0-12-0) 
1422407 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  2(0-8-0) 

 รวม 13 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 

1422119 การรักษาโรคเบื้องต้น  2(2-0-4) 
1422122 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล  2(2-0-4) 
1422408 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น  3(0-12-0) 
1422409 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ  3(0-12-0) 

 รวม 10 
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1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร  25470011104402 
    ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science Program 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  (ชื่อย่อ)  พย.บ. 
    ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  Bachelor of Nursing Science 
  (ชื่อย่อ)  B.N.S. 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 138 หน่วยกิต 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เชื่อว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้การดูแลภาวะ
สุขภาพทุกระดับของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การดูแลรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ ทั้งในภาวะปกติและยามเกิดสาธารณภัย โดยบูรณาการความรู้
จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง บนพ้ืนฐานของมนุษยธรรม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
กฎหมายวิชาชีพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสสามารถปรับตัวและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้ความส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ สามารถดูแลผู้รับบริการ และปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอดคล้อง
กับหลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มุ่งผลิตบัณฑิตผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ ให้เป็นบัณฑิตที่มีความดี 
ความเก่ง และมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก ให้การพยาบาลสอดคล้องกับหลักการกาชาด
มีความรอบรู้ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เหมาะสม มีความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เท่ากัน มีภาวะผู้น า คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารญาณ ท างานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่น และสหสาขาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมุมมองเชิงบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่า
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และเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ธ ารงวัฒนธรรมไทยใ ห้
สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สามารถให้การพยาบาลด้วยความเมตตา การุณย์ ยึดหลักมนุษยธรรม
สอดคล้องกับหลักการกาชาด 
 2. มีความรอบรู้ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพและพหุวัฒนธรรม พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เหมาะสม 
 3. ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโ รค การ
ดูแลรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ และการรักษาโรคเบื้องต้นแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนทุกช่วงวัยในภาวะสุขภาพต่าง 
ๆ และทุกระดับของระบบการบริการสุขภาพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 5. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตัดสินใจทางคลินิกได้
อย่างเหมาะสม 
 6. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ 
 7. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 9. มีภาวะผู้น า มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการบริการสุขภาพและสามารถท างานเป็นทีม 
 10. ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ใฝ่รู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 11. ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยสังคมโลกตลอดจนธ ารงวัฒนธรรมไทยให้
สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข 
 12. มีมุมมองเชิงบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่าและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง
วิชาชีพและสังคม 
  



9 
 

คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตปรับปรุง พ.ศ.2560 ของ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ก าหนดให้บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง  และมีความสุข โดยเน้น
ความเป็นกาชาด ได้แก่ มีมนุษยธรรม เมตตา การุณย์ จิตอาสา และมีความสามารถในการจั ดการความเสี่ยงด้าน 
สาธารณภัย ค านึงถึงประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ 
 
คนด ี 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. มีจิตอาสา 
3. สามารถให้การพยาบาลด้วยความเมตตา การุณย์ 
4. ยึดหลักมนุษยธรรมสอดคล้องกับหลักการกาชาด 
5. มีความรับผิดชอบและมีวินัย 
6. เป็นพลเมืองทีดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

คนเก่ง 1. มีความรอบรู้ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ค านึงถึงพหุวัฒนธรรม 
3. พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เหมาะสม 
4. มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสรเทศเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างรู้เท่าทัน 
7. มีภาวะผู้น า สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้า
สรรค์ ตัดสินใจทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม 
8. ท างานเป็นทีม 
9. ใฝ่รู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีความสุข 1. มีมุมมองเชิงบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่าและเชื่อมั่นใน
การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
2. ด ารวชีวิตอย่างพอเพียง ตลอดจนธ ารงวัฒนธรรมไทยให้สอดคล้องกับกระแส
โลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มีรายละเอียดดังนี้ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (ระยะเวลาศึกษา 4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตต

ลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 ปีการศึกษาและไม่เกิน 16 
ภาคการศึกษาปกติ หรือ 8 ปีการศึกษา 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  138 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรแบ่งหมวดวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    102 หน่วยกิต 
- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ   22 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพ    80 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1011111 หลักการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 
1021111 ความเป็นพลเมืองโลกบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
1011121  การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ 2(2-0-4) 
1011131 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4) 
1023131 เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-3-2) 
1011141 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) 
1021141 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(2-0-4) 
1013211 กายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5) 
1021211 จิตวิทยาพัฒนาการ 1(1-0-2) 
1011221 มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล 1(1-0-2) 

 รวม 19(17-5-35) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 

1021121 ตรรกวิทยา 2(2-0-4) 
1031141 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(2-0-4) 
1021221 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล 1(1-0-2) 
1033131 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-3-2) 
1033211 สรีรวิทยา 4(3-2-7) 
1043211 ชีวเคมีส าหรับพยาบาล 3(2-2-4) 
1051211 จุลชีววิทยา 2(2-0-4) 
1061211 ปรสิตวิทยา 1(1-0-2) 

 รวม 17(14-7-29) 
 
ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1033221 กระบวนการพยาบาล 2(1-3-2) 
1041131 สิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
1081305 การจัดการกับความเครียด 2(2-0-4) 

 รวม 6(5-3-10) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 
รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 

1041142 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2(2-0-4) 
1041222 ทฤษฎีการพยาบาล 1(1-0-2) 
1053222 การพยาบาลพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 
1061222 การพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 1(1-0-2) 
1071222 จริยศาสตร์และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 
1071212 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 3(3-0-6) 
1081212 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 2(2-0-4) 
1091212 ชีวสถิติ 1(1-0-2) 
1101212 โภชนาการและโภชนบ าบัด 1(1-0-2) 

 รวม 16(15-3-30) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 

1051142 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 1 2(2-0-4) 
1081222 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  3(3-0-6) 
1091222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6) 
1101222 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
1014222 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 3(0-9-0) 
1024222 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 2(0-6-0) 

 รวม 15(10-15-20) 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 

1111212 วิทยาการระบาด 1(1-0-2) 
1061142 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 2 2(2-0-4) 
1XXX305 วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 

 รวม 5(5-3-10) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1071143 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2(2-0-4) 
1111223 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2(2-0-4) 
1121223 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) 
1034223 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  4(0-12-0) 
1044223 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 4(0-12-0) 

 รวม 15(7-24-14) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1131223 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) 
1141223 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(3-0-6) 
1153223 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 2(1-2-2) 
1054223 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3(0-9-0) 
1064223 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 4(0-12-0) 

 รวม 15(7-24-14) 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1163223 การพยาบาลสาธารณภัย 3(2-3-4) 
1171223 การจัดการทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
1XXX305 วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 

 รวม 7(6-3-12) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1181224 การพยาบาลอนามัยชุมชน 3(3-0-6) 
1191224 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4) 
11074224 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(0-9-0) 
1084224 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4(0-12-0) 
1094224 ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย 1(0-3-0) 

 รวม 13(5-24-10) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัส ชื่อวิชา น (ท-ป-ค) 
1201224 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
1104224 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2(0-6-0) 
1114224 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 2(0-6-0) 
1124224 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ 4(0-12-0) 

 รวม 10(2-24-4) 
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ส่วนที่ 2 ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
2.1 ค าจ ากัดความและคุณสมบัติของผู้สอนภาคปฏิบัติ ตามท่ีสภาการพยาบาล ได้ก าหนดไว้มีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้สอนภาคปฏิบัติ หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ พยาบาลวิชาชีพ ที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์พยาบาลพยาบาลที่มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า

ด้วยการรับรองสถาบันฯ ฉบับล่าสุด 
พยาบาลวิชาชีพ ที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

สอนภาคปฏิบัติที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ในกรณีที่สอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดา

ทารกและการผดุงครรภ์ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
2. มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ดังนี้  

2.1 ปริญญาโท/ปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีประสบการณ์การ     
      ปฏิบัติงาน พยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ  
2.2 ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาอ่ืน และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ป ี

หรือ  
2.3 ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน   
     ไม่น้อย กว่า 3 ปี  

3. เป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ท าหน้าที่พยาบาลประจ าการหรือไม่ประจ าการในหอผู้ป่วย และอาจปฏิบัติงาน
หรือไม่ปฏิบัติงานประจ าในขณะสอนภาคปฏิบัติและมีประสบการณ์ตรงในสาขาท่ีสอน  

4. ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยงที่สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ  
 
2.2 สมรรถนะของผู้สอนภาคปฏิบัติ 

จากการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะครูคลินิกที่มีประสิทธิภาพของน็อกซ์และ
มอร์แกน (Knox and Mogan, 1985) และการศึกษาสมรรถนะอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติในประเทศไทย สรุป
สมรรถนะที่ส าคัญได ้5 สมรรถนะ ดังนี้ (อัญญา ปลดเปลื้อง, 2559; จุฑารัตน์ บันดาลสิน และคณะ, 2558) 

1. สมรรถนะด้านการสอน  
2. สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร  
3. สมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล  
4. สมรรถนะด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
5. สมรรถนะด้านการให้ค าปรึกษา  
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2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอนภาคปฏิบัติ  
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอนภาคปฏิบัติ ครอบคลุมขั้นเตรียมการสอน ขั้นด าเนินการ

สอนและขั้นการวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.3.1 ขั้นเตรียมการสอน  
1) ศึกษาคู่มือผู้สอนภาคปฏิบัติ ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ 
2) ศึกษา มคอ 4 และ แผนการสอนรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

- ลักษณะรายวิชา  
- จุดมุ่งหมาย  
- ผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวังของรายวิชา  
- วิธีการจัดการเรียนการสอน  
- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
- สื่อการเรียนการสอน  
- การวัดและการประเมินผลของรายวิชา 

3) มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติ 
4) มีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติ 

- ผู้สอนภาคปฏิบัติควรปรึกษาหารือกับอาจารย์พยาบาลประจ าแหล่งฝึกเพ่ือสอบถามข้อสงสัย
ต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการมอบหมายงาน การตรวจแผนการพยาบาล การประชุมปรึกษา
ทางการพยาบาล และการปรึกษาหารือทางจริยธรรม เป็นต้น 

5) มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ด้านการสอน ได้แก่ การเชื่อมโยงความรู้ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ (Applying theory to practice) 

ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิธีต่างๆ เช่น การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล (Nursing 
round) การประชุมปรึกษาก่อนและหลังฝึกปฏิบัติงาน (Pre-post conference) การสอนข้าง
เตียง (Bed-side teaching) การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing care conference) 
การปรึกษาหารือทางจริยธรรม (Ethical conference) รวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้อง
ตรงกับสภาพจริงแก่นักศึกษาในการพัฒนาตนเอง 

- ด้านการติดต่อสื่อสารได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ และการเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อผู้รับบริการและ
นักศึกษา  

- ด้านการฝึกทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล ผู้สอนภาคปฏิบัติควรให้การพยาบาลโดยให้
ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลเป็นฐาน (Evidence base) กระบวนการพยาบาล (Nursing 
process) การจัดการความเสี่ยง (Risk management) และ/หรือใช้หรือสร้างนวัตกรรมทางการ
พยาบาล (Innovation for nurse) ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกให้เหมาะสม
ก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติ  

- ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ผู้สอน
ภาคปฏิบัติควรแสดงออกให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล การแสดงถึงภาวะ
ผู้น า รวมถึงการปกป้องพิทักษ์สิทธิ์ผู้รับบริการ  
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- ด้านการให้ค าปรึกษา ผู้สอนภาคปฏิบัติควรท าความเข้าใจในความแตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละ
คน รับฟังนักศึกษาด้วยความตั้งใจ และติดต่อประสานงานเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาตามความ
เหมาะสม 

6) ศึกษาเอกสาร แบบรายงานเหตุการณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของผู้เรียน พ.ศ.2561 และแบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล พ.ศ.2561 เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามข้ันตอนตามระบบที่สถาบันการพยาบาล
ฯ ก าหนดไว้ ในกรณีมีภาวะเสี่ยงเกิดขึ้นระหว่างฝึกปฏิบัติ 
 

2.3.2 ขั้นด าเนินการสอน  
 ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ผู้สอนภาคปฏิบัติสามารถใช้เทคนิคและวิธีการสอนหลากหลาย
รูปแบบเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์สูงสุด ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ( learning outcomes) ที่
รายวิชาก าหนด 

รูปแบบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติประกอบด้วย  
1) การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing conference) ซึ่งแบ่งออกเป็น การประชุมปรึกษาก่อน

เริ่มปฏิบัติงาน (Pre-conference) การประชุมปรึกษาหลังปฏิบัติงาน (Post–conference) การประชุมปรึกษาข้าง
เตียง (Bedside-conference) การประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference) และการประชุมปรึกษาเกี่ยวกับ
สาระส าคัญ (Content conference) 

2) การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) 
3) การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล (Nursing round) 
4) การสอนสาธิต (Demonstration) 
5) การสอนแบบสาธิตย้อนกลับ (Returned Demonstration) 
6) การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case study) 
7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
8) การสอนโดยใช้แผนผังความคิด (Mind mapping)  
9) การสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based teaching)  
10) การประชุมปรึกษาปัญหาเชิงจริยธรรม 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing conference) 
การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing conference) เป็นการประชุมปรึกษาที่ใช้เทคนิคการ

แก้ปัญหาและกระบวนการกลุ่มเพ่ือแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาทางการพยาบาลให้แก่
ผู้รับบริการ โดยอาศัยประสบการณ์ ความคิด ความรู้ของสมาชิกในกลุ่มในการวางแผน เสนอวิธีการพยาบาล และ
ประเมินผลการพยาบาลที่ให้ผู้รับบริการ โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้น าในการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
(Gaberson & Oermann, 2010) แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนี้ 
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1.1) การประชุมปรึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงานหรือการประชุมปรึกษาก่อนให้การพยาบาล (Pre-

conference) เป็นการประชุมปรึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละเวรเพ่ือมอบหมายงาน ชี้แนะแนวทางปฏิบัติงาน 
และการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะรายให้กับนักศึกษา ซึ่งอาจอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สิ่งจ าเป็นในการให้การพยาบาลผู้รับบริการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้สอนจ าเป็นต้องประชุม
ปรึกษากับนักศึกษาในความรับผิดชอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถท าได้เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล แต่การ
ประชุมปรึกษาเป็นรายกลุ่มจะช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากกลุ่มเพ่ิมขึ้นด้วย ขนาดของกลุ่มมักใช้หลักการ
เดียวกับการประชุมกลุ่มย่อย (small group discussion) คือ ประมาณ 4-8 คน หรือไม่ควรเกิน 12 คน จ านวนที่
เหมาะสมที่สุด คือ ระหว่าง 4-6 คน กลุ่มที่เล็กเกินไปจะไม่ได้ความคิดที่หลากหลายเพียงพอ แต่หากกลุ่มใหญ่
เกินไป สมาชิกจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ไม่ทั่วถึง ส่วนเวลาในการประชุมปรึกษา ควรเลือกเวลาให้เหมาะสม
กับลักษณะของการประชุมที่ส าคัญ ต้องไม่ขัดต่อการด าเนินการของหอผู้รับบริการหรือแหล่งฝึกนั้นๆ และควรใช้
เวลาในการประชุมปรึกษาครั้งละ 30-60 นาท ี

วัตถุประสงค์ของการประชุมปรึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มี 4 ประการ ได้แก่  
1. เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
3. เพ่ือสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา  
4. เพ่ือให้การวางแผนการพยาบาลแก่ผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ  

สาระของการประชุมปรึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มี 3 ประการ คือ  
1. วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ ประกอบด้วย 1) ประวัติการเจ็บป่วย และสภาพผู้รับบริการ 2) 

ปัญหาที่พบ เรียงล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา และ 3) แผนการพยาบาลที่
สอดคล้องกับการรักษา 

3. ความรู้เกี่ยวกับโรคของผู้รับบริการและข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
แนวทางปฏิบัติในการประชุมปรึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  

1. ผู้สอนและนักศึกษาทุกคนร่วมกัน pre–conference  
2. นักศึกษาน าเสนอข้อมูลผู้รับบริการในความรับผิดชอบ  
3. นักศึกษาคนอ่ืนๆร่วมอภิปราย  
4. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ ตัดสินใจวางแผนการพยาบาล  
5. ผู้สอนสรุปการประชุมปรึกษา  
6. ผู้สอนแจ้งเวลา/กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในเวลาต่อไป  
7. นักศึกษาปรับปรุง/เพ่ิมเติมแผนการพยาบาลตามข้อสรุปของการประชุมปรึกษา  
8. น าข้อสรุปจากการประชุมปรึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

1.2) การประชุมปรึกษาหลังปฏิบัติงาน (Post–conference) เป็นการประชุมปรึกษาหลังการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเวร โดยนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประสบการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ ระบุปัญหาและ
ระบายความรู้สึก เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติการพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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วัตถุประสงค์ของการประชุมปรึกษาหลังปฏิบัติงาน มี 4 ประการ ได้แก่  
1. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการพยาบาลที่ให้กับผู้รับบริการ  
2. เพ่ือระบุปัญหา/อุปสรรคของการปฏิบัติการพยาบาล และวางแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งสิ่งที่ต้อง

ปฏิบัติการพยาบาลต่อเนื่อง 
3. เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะต่างๆ 
4. เพ่ือวางแผนการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในวันนั้น 

สาระของการประชุมปรึกษาหลังปฏิบัติงาน มี 6 ประการ คือ  
1. ผลการปฏิบัติการพยาบาล 
2. ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติการพยาบาล  
3. สิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง  
4. สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม  
5. ทัศนคติและความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติการพยาบาล   
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการพยาบาล 

 แนวทางปฏิบัติในการประชุมปรึกษาหลังปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
1. เมื่อถึงเวลานัดหมาย นักศึกษาทุกคนในทีมมาประชุมปรึกษาร่วมกัน  
2. นักศึกษาน าเสนอข้อมูลของผู้รับบริการในความรับผิดชอบ  
3. นักศึกษาคนอ่ืนๆร่วมอภิปราย  
4. ผู้สอนมอบหมายงานที่จะท าต่อเนื่องในเวลาต่อไป  
5. ผู้สอนสรุปการประชุมปรึกษา สรุปการเรียนรู้และสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม  
6. นักศึกษากลับไปให้การพยาบาลที่ยังต้องท าต่อเนื่องต่อไป และเขียนบันทึกทางการพยาบาล

เพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
7. ผู้สอนติดตามประเด็นปัญหา อุปสรรคที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและคุณภาพการ
พยาบาล 

1.3) การประชุมปรึกษาข้างเตียง (Bedside-conference) เป็นการประชุมปรึกษาที่น า
ผู้รับบริการจริงเข้ามามีส่วนร่วม หรือเป็นการประชุมที่สมาชิก (นักศึกษา) ต้องพบกับผู้รับบริการก่อนการอภิปราย 
หรือต้องการสาธิตวิธีปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะอย่าง และต้องปฏิบัติกับผู้รับบริการโดยตรง ดังนั้นการประชุม
ปรึกษาจะเป็นไปในลักษณะที่สมาชิกที่ร่วมการประชุมเข้าไปพบผู้รับบริการ อาจจะประชุมปรึกษาข้างเตียง
ผู้รับบริการก็ได้ในเรื่องที่จ าเป็นหรือต้องลงมือปฏิบัติ หรือประชุมในห้องประชุมโดยน าผู้รับบริการเข้ามาร่วมด้วย
เฉพาะเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการโดยตรง การประชุมปรึกษาเช่นนี้มีโอกาสท าได้บ่อย และเป็นวิธีที่สอนวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลแก่นักศึกษาได้ดี สิ่งส าคัญคือต้องน าผู้รับบริการมาร่วมด้วย และต้องระมัดระวัง ไม่พูดในสิ่งที่
จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความวิตกกังวล และสมาชิกบางคนที่ร่วมประชุมต้องรู้จักผู้รับบริการ จ านวนสมาชิกในการ
ประชุมปรึกษาข้างเตียงไมค่วรเกิน 5 คน 

วัตถุประสงค์ของการประชุมปรึกษาข้างเตียง มี 6 ประการ ได้แก่  
1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการพยาบาลภายใต้การตัดสินใจและความเห็นชอบของผู้รับบริการ  
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฟังที่ด ีและประมวลความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
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3. เพ่ือพัฒนาทักษะการให้ค าแนะน าหรือการสอนสุขศึกษา  
4. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเชิงสังคมในการเคารพสิทธิของผู้รับบริการ 
5. เพ่ือพัฒนาการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งความสามารถในการแก้ปัญหา การเปรียบเทียบความคิด

ของพยาบาลและความต้องการของผู้รับบริการ และปัญหาทางการพยาบาล 
6. เพ่ือสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อผู้รับบริการและวิชาชีพ 

สาระของการประชุมปรึกษาข้างเตียง มี 4 ประการ คือ  
1.  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย 

 2. ปัญหา/ความต้องการของผู้รับบริการ 
3. ความคิด/ความรู้สึกของผู้รับบริการต่อความเจ็บป่วยของตนเอง 
4. เทคนิควิธีในการให้การพยาบาลผู้รับบริการร่วมตัดสินใจ 

แนวทางปฏิบัติการประชุมปรึกษาข้างเตียง ประกอบด้วย 
1. ผู้สอนท าความเข้าใจกับนักศึกษาในทีมเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ รับบริการ การ

รักษาพยาบาลที่ได้รับ สถานการณ์ทางการพยาบาลขณะนี้ จุดมุ่งหมายของการศึกษา ข้อมูลที่
ต้องการ ชนิดของค าถามที่จะใช้ถามผู้รับบริการ และวิธีการ approach ผู้รับบริการ โดยใช้
เวลาไม่นาน  

2. น าผู้รับบริการมาร่วมอภิปรายในกลุ่ม หรือน านักศึกษาไปที่เตียง โดยให้โอกาสผู้รับบริการได้
แสดงออกถึงความต้องการ ความรู้สึก สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสัมภาษณ์ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ส าคัญบางประการ บางครั้งอาจสาธิตการพยาบาลบางอย่างกับผู้ รับบริการ เพ่ือสังเกต
ปฏิกิริยาโต้ตอบ หรืออนุญาตให้ผู้รับบริการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการศึกษาข้อมูล 
แต่ต้องระวังไม่ให้ผู้รับบริการเกิดความกลัวและวิตกกังวล รวมทั้งต้องคอยสังเกตปฏิกิริยา
ของผู้รับบริการ หากพบว่าผู้รับบริการเหนื่อย หรือเริ่มไม่สนใจ ไม่โต้ตอบพูดคุย ก็ไม่ควร
รบกวนผู้รับบริการอีกต่อไป  

3. ภายหลังที่ผู้รับบริการออกจากห้องประชุม หรือนักศึกษาออกมาจากเตียงผู้รับบริการแล้ว
กลับมาที่ห้องประชุม ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากผู้รับบริการ 
พฤติกรรมของผู้รับบริการ ปัญหา/ความต้องการ และการพยาบาลที่ให้กับผู้รับบริการ 
รวมทั้งนักศึกษาในทีมควรได้รับการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ว่าครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการประชุมปรึกษาหรือไม่ และมีสิ่งใดที่ควรได้รับเพ่ิมเติม 

1.4) การประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference) ในการประชุมปรึกษารายกรณี (case 
conference) ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ให้การวางแผนร่วมกันในการดูแล
ผู้รับบริการ มีการใช้เทคนิคการอภิปรายและเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหา โดยมีผู้สอนเป็นผู้น าการประชุมปรึกษา 
เช่น การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลในการดูแล
ผู้รับบริการระยะสุดท้าย การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลเรื่องการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการ เป็นต้น  

วัตถุประสงคการประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference) เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติตอผูใช
บริการแตละรายที่ไดรับมอบหมายโดยการใชเทคนิคการประชุมรวมกันเปนกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
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แนวทางปฏิบัติการประชุมปรึกษารายกรณี ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาผู้รับผิดชอบผู้รับบริการ น าเสนอข้อมูลด้านต่างๆของผู้รับบริการให้เพ่ือนคนอ่ืน

ทราบเริ่มจากข้อมูลการเจ็บป่วย และแผนการรักษา  
2. นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการทางการพยาบาลของ

ผู้รับบริการ โดยผู้สอนกระตุ้นให้สมาชิกอภิปรายไปตามล าดับขั้นของการแก้ปัญหา เริ่มจาก
ระบุปัญหา ท าความเข้าใจกับปัญหาตั้งสมมติฐาน/ที่มาของปัญหา แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา 
เลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล รวมทั้งวิธีประเมินผล ซึ่งทั้งหมดน าไปสู่แผนการพยาบาล โดย
กลุ่มอาจเลือกอภิปรายเฉพาะปัญหาที่เร่งด่วนหรือปัญหาที่กลุ่มสนใจก็ได้  

3. ผู้สอนสรุปสาระท่ีได้จากการประชุมปรึกษาและการเรียนรู้ที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับ  
4. นักศึกษาผู้รับผิดชอบผู้รับบริการน าข้อสรุปจากการประชุมไปพัฒนาและปฏิบัติจริง 

1.5) การประชุมปรึกษาเกี่ยวกับสาระส าคัญ (Content conference) เป็นการประชุม
ปรึกษาที่น าเรื่องที่สมาชิกต้องการได้รับความรู้และต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพยาบาล โดยสมาชิกคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้น าการอภิปราย และสมาชิกในกลุ่มต้องเตรียมเนื้อหานั้นมาร่วมอภิปรายด้วยความสนใจ เป็นการให้
ความรู้แก่กันอย่างสม่ าเสมอ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการพยาบาลอยู่เสมอ  

วัตถุประสงค์ของการประชุมปรึกษาเกี่ยวกับสาระส าคัญ มี 3 ประการ ได้แก่  
1. เพ่ือพัฒนาข้อความรู้ทางการพยาบาล 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและเสริมสร้างทักษะการอภิปราย 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  

แนวทางปฏิบัติของการประชุมปรึกษาเกี่ยวกับสาระส าคัญ ประกอบด้วย  
1. ผู้สอนและนักศึกษาทุกคนร่วมกันก าหนดประเด็นของการประชุมปรึกษา  
2. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายแต่ละประเด็น โดยผู้สอนใช้ค าถามเพ่ือให้กลุ่มได้ใช้ความคิดและ
เปิดทางให้อภิปรายต่อไป  
3. ผู้สอนสรุปประเด็นแต่ละประเด็น ไปสู่ข้อสรุปที่เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ใช้ร่วมกัน 

2) การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) 
การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) เป็นการสอนให้นักศึกษาได้มีการวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อม

ก่อนปฏิบัติจริง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามลักษณะของนักศึกษาแต่ละคน ในกรณีที่นักศึกษาไม่ตอบหรือตอบ
ไม่ได้อาจมีการใช้ค าถามกระตุ้น ค าถามน า หรือให้ตัวเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ฝึกคิดวิเคราะห์
ในสถานการณ์นั้นๆ กรณีที่นักศึกษาจะปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาลที่ซับซ้อนหรือไม่เคยปฏิบัติ ควรสอบถาม
และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปฏิบัติ ไม่สอนต่อหน้าผู้รับบริการ/ญาติ โดยเฉพาะไม่ดุหรือต าหนินักศึกษาต่อหน้า
ผู้รับบริการ/ญาติ นอกจากนี้ หากพบว่าในกลุ่มนักศึกษามีปัญหาจากการปฏิบัติการพยาบาลในเรื่องใดมาก จะใช้
วิธีสรุปรวมในนักศึกษากลุ่มใหญ่ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ที่ถูกต้องตรงกัน โดยทั่วไป จ านวนนักศึกษาที่เรียนใน
ลักษณะนี้ ควรมีจ านวน 2-5 คน หากมีจ านวนมากกว่านี้ จะท าให้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการอย่างทั่วถึงท าได้
ยากข้ึน ส่วนระยะเวลาในการสอนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเรื่องที่ใช้สอน (Qureshi, 2014) 
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วัตถุประสงค์ของการสอนข้างเตียง (เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์, 2552) ได้แก่  
1. ทักษะทางคลินิก (Clinical skill) ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย  
2. ทกัษะการสื่อสาร (Communication skill) โดยการพูดคุยกับผู้รับบริการและญาติ  
3. การวิเคราะห์ปัญหาทางการพยาบาล (Nursing diagnosis) การสอนข้างเตียงเป็นโอกาสอันดีที่

ผู้สอนจะแสดงให้นักศึกษาเห็นถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาของผู้รับบริการ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  
4.  การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing procedures) ผู้สอนสามารถใช้การสอนข้างเตียงในการสาธิต 

หรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ เช่น การให้ออกซิเจน การให้อาหารทางสายยาง 
การสวนปัสสาวะ เป็นต้น 

5. ความเป็นวิชาชีพพยาบาล (Professionalism) การวางตัวของผู้สอนในระหว่างการพูดคุยกับ
ผู้รับบริการ ญาติ และบุคลากรอ่ืนๆ ในขณะท าการสอนนักศึกษาย่อมเป็นตัวอย่าง (role model) (ทั้งในทางที่ดี
และไม่ดี) ให้นักศึกษาปฏิบัติตัวตาม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สอนต้องวางตัวอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี
ของนักศึกษา 

6. เจตคติและจริยธรรม (Attitudes and ethics) ผู้สอนสามารถสอดแทรกความรู้และแนวทางการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมตามหลักการทางจริยธรรมไปในระหว่างที่ท าการสอนข้างเตียงได้ด้วย ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
เข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในฐานะพยาบาล  

ขั้นตอนการสอนข้างเตียง (ชัชวาล วงค์สารี, 2558) มีดังนี้  
1. เตรียมผู้รับบริการ  โดยแนะน าให้ผู้รับบริการทราบว่าจากนี้จะท าการสอนนักศึกษา ใช้เวลาเท่าไร 

สอนในหัวข้ออะไร นักศึกษาเป็นใคร ชั้นปีเท่าไร และต้องบอกข้อควรระวังที่อาจเกิดจากการที่นักศึกษาปฏิบัติ
ผิดพลาดได้  

2. เตรียมนักศึกษา  โดยเรียกมาสรุปข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการก่อน  ถามนักศึกษาว่าเมื่อเจอ
ผู้รับบริการจะคุยอะไรบ้าง  เน้นให้นักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกับผู้รับบริการ  คิดถึงจิตใจของผู้รับบริการเป็นหลัก  
และไม่ควรแย่งกันถามผู้รับบริการ  ให้พูดคุยทีละคน  

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ  ให้แนะน าตัวอีกครั้ง  แล้วให้นักศึกษาค่อยๆถามไปทีละขั้นตอน  พยายามระวัง
ค าพูด หลีกเลี่ยงค าพูดที่จะกระทบกระเทือนจิตใจผู้รับบริการ รวมทั้งต้องกล่าวลากับผู้รับบริการเมื่อเสร็จสิ้นการ
ถาม  

4. อภิปรายผลการสอนข้างเตียงทุกครั้ง โดยไม่อภิปรายต่อหน้าผู้รับบริการ แต่ถ้าประเด็นไหนที่พบว่า
นักศึกษายังถามไม่ชัดเจน ควรขออนุญาตผู้รับบริการเพ่ือถามข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สอนต้องพยายามให้นักศึกษาทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างทั่วถึงกัน และสอบถามความรู้ที่นักศึกษาได้รับกลับไป รวมถึงประเด็นที่อยาก 
สอบถามอาจารย์เพ่ิมเติม 

3) การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล (Nursing round) 
การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล (Nursing round) เป็นกิจกรรมหนึ่งของทีมพยาบาล ที่ท าขึ้นเพ่ือให้

พยาบาลได้ร่วมกันประเมิน ระบุปัญหาความต้องการของผู้รับบริการและครอบครัว ตลอดจนร่วมกันวางแผนและ
ให้การพยาบาล ตั้งแต่รับผู้รับบริการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลกระทั่งจ าหน่ายกลับบ้าน ทั้งนี้เพ่ือให้การ
พยาบาลตอบสนองตรงความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและครอบคลุม อาจท าเฉพาะรายที่มี
ปัญหาซับซ้อนหรือหลายๆรายพร้อมกัน ส่วนใหญ่นิยมท าที่ข้างเตียงผู้ รับบริการ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้รับบริการและ
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ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมพยาบาล ผู้รับบริการและ
ญาติ (Aitken et al., 2011) 

วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล   
1. เพ่ือกระตุนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาในงานที่ปฏิบัติ สามารถกระท าไดโดย

พยาบาลทุกระดับ ทุกคน ทุกต าแหนงหนาที่  
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิผล ประสิทธิภาพของงานไปในเวลาเดียวกัน   

วิธีปฏิบัติในการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล   
1.  การเยี่ยมตรวจอยางรวดเร็ว (Quick nursing rounds) คือ การเยี่ยมตรวจผู รับบริการบาง

ประเภท อาจท าในชวงเวลาใดก็ไดตามความตองการ แตในการนิเทศการพยาบาลของหัวหนาหนวยงานใหปฏิบัติ
เป็นประจ าหลังจากการรับ-สงเวรเสร็จ โดยใชเวลาไมเกิน 15 นาที   

2. เยี่ยมตรวจผูรับบริการขณะรับ-สงเวร (Change-of-shift rounds) ปฏิบัติในขณะที่มีรายงาน อา
การผูรับบริการ สงตอจากเวรหนึ่งไปสูอีกเวรหนึ่ง ใชเวลาประมาณ 15-20 นาที โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือติดตาม
แผนการดูแลรักษาผูรับบริการ และเตรียมการวางแผนการพยาบาลในเวรตอไปไดถูกตอง    

3. การเยี่ยมตรวจในชวงเวลาเชา (Mid-morning rounds or mid-shift rounds) เปนการเยี่ยมผูรับ
บริการระหวางเวรในชวงเวลาที่พยาบาลไดท าการพยาบาลเสร็จสิ้นไประยะหนึ่ง ใชเวลาประมาณ 30 นาที   

4. การเยี่ยมตรวจผูรับบริการ (Patient rounds) หรือการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล (nursing care 
rounds) เนนการดูแลผูรับบริการและญาติเปนประเด็นส าคัญ อาจใชเครื่องมือในการตรวจเยี่ยม เช่น C3THER  

4) การสอนสาธิต (Demonstration) 
การสอนสาธิต (Demonstration) เป็นวิธีการสอนที่ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการแสดงให้ดู ซึ่ง

ใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรงมากท่ีสุด โดยนักศึกษาได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน ได้แก่ การฟัง การดู การสัมผัส 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ผู้สอนมีบทบาทหลักในการสาธิตซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความช านาญและ
ประสบการณ์ เช่น การให้สารอาหารทางหลอดเลือดด า การดูดเสมหะ การเจาะเลือด เป็นต้น และการสาธิตที่ดีนั้น 
นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมด้วยเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น การจัดกลุ่มผู้เรียนต้องไม่มากเกินไป เช่น 5-7 คน 
อย่างไรก็ตาม การจัดกลุ่มผู้เรียนจ านวนเท่าใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย วิธีการสาธิต สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการสาธิต (ฐิตวันต์ หงส์กิตติยานนท์, 2017; ทิศนา แขมมณี, 2551) 

วัตถุประสงค์ของการสอนสาธิต 
1. ให้นักศึกษาได้รับรู้หลายๆด้าน เช่น ทางตา หู จมูก ลิ้น และการสัมผัส 
2. มุ่งให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์กว้างขึ้น 
3. ให้นักศึกษาได้เข้าใจล าดับขั้นตอนต่างๆ และสามารถสรุปผลได้ 
4. เป็นกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไปพร้อมกับวิธีการสอนวิธีอ่ืนๆได ้

ขั้นตอนในการสอนสาธิต 
1.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ 
2.บอกให้นักศึกษารู้บทบาทของตนเอง ได้แก่ การทดลองปฏิบัติ การจดบันทึก การสรุป 
3.แนะน าอุปกรณ์ 
4.ด าเนินการสาธิต 
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5.ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปผลที่เกิดจากการสาธิต 
5) การสอนแบบสาธิตย้อนกลับ (Returned demonstration) 

การสอนแบบสาธิตย้อนกลับ (Returned demonstration) เป็นวิธีการสอนต่อจากการสอนสาธิต 
(Demonstration) โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาปฏิบัติด้วยตนเองภายหลังการสาธิตให้นักศึกษาดู ซึ่งส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้าใจล าดับขั้นตอนต่างๆ ได้ประสบการณ์จากการสาธิตย้อนกลับ ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี, 2551) 

วัตถุประสงค์ของการสอนสาธิตย้อนกลับ 
1. ให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติกับผู้รับบริการในสถานการณ์จริง 
2. ให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในขั้นตอนของ procedures ต่างๆจากการลงมือปฏิบัติ 
3. ผู้สอนประเมินการสาธิตย้อนกลับ ให้ feedback แก่นักศึกษา เพ่ือการพัฒนา 
4. นักศึกษาประเมินตนเองจากการลงมือปฏิบัติ น าไปสู่การพัฒนาตนเอง 

ขั้นตอนในการสอนสาธิตย้อนกลับ 
1.ให้นักศึกษาด าเนินการสาธิตย้อนกลับ 
2.ผู้สอนประเมินนักศึกษา อาจมีการจดบันทึก 
3.ผู้สอน feedback การสาธิตย้อนกลับแก่นักศึกษา และสาธิตให้นักศึกษาดูอีกครั้งหากปฏิบัติไม่

ถูกต้อง 
4.ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปผลที่เกิดจากการสาธิต 

6) การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case study) 
การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case study) เป็นวิธีการสอนโดยการน าเสนอกรณี เรื่องราว ปัญหาต่างๆ  

ของผู้รับบริการจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน มาดัดแปลงให้สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการสอน แล้วเสนอเป็น
ตัวอย่างให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และช่วยฝึกให้นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและรู้จักการตัดสินใจที่ถูกต้อง เช่น การวิเคราะห์ตัวอย่าง
การดูแลผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการดูแลผู้รับบริการโรคเบาหวาน เป็นต้น
ระยะเวลาสอนที่เหมาะสม คือ 30-45 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง และควรเป็นช่วงเวลาที่หอผู้ป่วยไม่ยุ่งวุ่นวาย
จนเกินไปเพ่ือให้นักศึกษามีสมาธิในการเรียน (พรศิริ พันธสีและอรพินท์ สีขาว, 2552; ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2553; 
Amerson, 2011; Popil, 2011) 

วัตถุประสงค์ของการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง        
1. เพ่ือเป็นกิจกรรมที่นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน        
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล        
3. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักคิดอย่างเป็นระบบ        
4. เพ่ือฝึกให้นักศึกษารู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ขั้นตอนในการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง 
1. ผู้สอนเป็นผู้น าเสนอกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้ทราบหรืออาจจะมอบให้นักศึกษาเป็นผู้น าเสนอ

กรณีศึกษา        
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2. ผู้สอนตั้งค าถามชี้ประเด็นให้ผู้เรียนเกิดความคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงกรณีศึกษานั้นกับเรื่องราว
อ่ืน   

3. ผู้สอนและนักศึกษาอภิปรายเรื่องราวของกรณีศึกษาร่วมกัน        
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปแนวคิดท่ีได้จากกรณีศึกษา และให้ feedback แก่นักศึกษา 

7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หมายถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ สมรรถนะ พฤติกรรมของ

นักศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้บรรลุถึงผลลัพธ์และศักยภาพสูงสุดของนักศึกษาแต่
ละคน (Archer, 2010; Ramani & Krackov, 2012) ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ ควรเริ่มต้นโดยการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาประเมินตนเองก่อน จากการใช้ค าถามปลายเปิด จากนั้น ผู้สอนจึงให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาจากการ
ประเมิน เช่น การสังเกต ทั้งนี้ ผู้สอนควรใช้หลักให้ข้อมูลป้อนกลับด้านบวก (Positive feedback) ก่อนการให้
ข้อมูลป้อนกลับด้านลบ (Negative feedback) โดยอาจเป็นค าชมหรือเน้นย้ าความถูกต้องของนักศึกษา เช่น การ
ให้ค าชมก่อนแล้วจึงบอกสิ่งที่นักศึกษาต้องปรับปรุงอย่างชัดเจนตรงประเด็น โดยเฉพาะการชื่นชมเม่ือนักศึกษา ท า
ในสิ่งที่ดี หรือยกสถานการณ์นั้นๆ มาชื่นชมพร้อมระบุชื่อนักศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาคนอ่ืนๆ เพ่ือให้
นักศึกษารู้สึกมีก าลังใจ เกิดความตั้งใจและพยายามในการปฏิบัติการพยาบาลที่ดีต่อไป (วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, 
2556; Ramani & Krackov, 2012) 

 
วัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

1. ท าให้นักศึกษาทราบผลจากการปฏิบัติงานของตน หรือความก้าวหน้าของตนเองหลังการท า
กิจกรรม 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง  
3. เพ่ือเป็นแรงจงูใจ ที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
แนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

1. ให้ข้อเสนอแนะทันทีเมื่อกระบวนการประเมินเสร็จสิ้น 
2. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามที่ไม่เหมาะสม ที่อาจท าให้

นักศึกษาเสียความรู้สึกและปฏิเสธข้อเสนอแนะของผู้ประเมินได้ 
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น “วิธีการในสิ่งที่ควรปฏิบัติ” เพ่ือการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่ชัดเจน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 

8) การสอนโดยใช้แผนผังความคิด (Mind mapping/Concept mapping) 
การสอนโดยใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) เป็นวิธีการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ

เรื่องที่ศึกษาได้ดีขึ้น จากการเชื่อมโยงองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดข้อมูลเป็นความคิดรวบยอด ทั้งยังช่วยให้
นักศึกษาฝึกทักษะเรื่องการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ผู้สอนสามารถใช้ แผนผัง
ความคิดในการอธิบายเกี่ยวกับผู้รับบริการที่มอบหมายให้นักศึกษาดูแล อีกทั้งสามารถใช้แผนผังความคิดในการ
ประเมินความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับผู้รับบริการรายนั้นๆได้อีกด้วย (สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์
และปวิดา โพธิ์ทอง, 2555; Chabeli, 2010) 



26 
 

วัตถุประสงค์ของการสอนโดยใช้แผนผังความคิด 
1. เพ่ือน าเสนอความคิด 
2. เพ่ือช่วยในการสื่อสารความคิดที่ซับซ้อน โดยการสรุปเนื้อหาและเชื่อมโยงประเด็น 
3. เพ่ือช่วยในการเรียนโดยแสดงให้เห็นถึงการผสมผสาน ความรู้ใหม่และเก่า 
4. ช่วยในการประเมินความเข้าใจหรือวินิจฉัยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้เรียน 

แนวทางในการสอนโดยใช้แผนผังความคิด 
1. ผู้สอนและผู้เรียนท าความเข้าใจหัวข้อที่เขียนแผนผังความคิด   
2. ผู้สอนและผู้เรียนแตกประเด็นออกเป็นหัวข้อ 
3. ผู้สอนและผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับสรุปเนื้อหาและประเด็นที่เชื่อมโยงร่วมกัน 
4. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย และตอบค าถามเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 

9) การสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based teaching) 
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

สมรรถนะทางการพยาบาลในด้านการตระหนักในความส าคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการพยาบาลและสุขภาพ 
ตลอดจนเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และนวัตกรรม (innovation) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
thinking) และการแก้ปัญหา (Problem solving) (Kunaviktikul, 2015; Melnyk, 2015) ซึ่งการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ จากกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
น ามาใช้ในการตัดสินใจในกระบวนการรักษาพยาบาล (อรพรรณ โตสิงห์, 2555) ผู้สอนควรมีการกระตุ้นให้
นักศึกษามีการค้นคว้าความรู้และข้อมูลใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้รับบริการ ส่งเสริมให้เกิดการน าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการดูแลผู้รับบริการอยู่เสมอ เพ่ือทันความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และให้การพยาบาลที่มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น มีการอ้างอิงแหล่งที่มาท่ีเชื่อถือได้ 

วัตถุประสงค์ของการสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
1. เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  
2. ท าให้วิเคราะห์ปัญหาของผู้รับบริการไดถู้กต้อง ครอบคลุม  
3. เพ่ือให้นักศึกษาเลือกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติ  
4. เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาในการพยาบาล 
5. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

แนวทางการสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
1. ผู้สอนน าข้อมูลที่เชื่อถือได้จากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ 
2. นักศึกษาวิพากษ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับผู้สอนและนักศึกษาคน

อ่ืน 
3. นักศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการปฏิบัติการพยาบาล  
4. ผู้สอนสรุปการวิพากษ์และติดตามประเมินผลการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ทางการพยาบาล 
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การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ผู้สอนภาคปฏิบัติมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางการพยาบาลที่จ าเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน วิชาชีพและประเทศชาติ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้สอนภาคปฏิบัติต้องสามารถสอนโดยใช้วิธีการเรียน
การสอนทางคลินิกหลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักศึกษาการเกิดการเรียนรู้สูงสุดและมีคุณภาพ 

10) การประชุมปรึกษาปัญหาเชิงจริยธรรม  (Ethical conference) 
เป็นการฝึกให้นักศึกษาประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในกรณีที่เผชิญกับสถานการณ์ที่มีความ

ขัดแย้งทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล  โดยผู้สอนอาจให้นักศึกษาค้นหาสถานการณ์ความขัดแย้งเชิง
จริยธรรมที่พบในขณะฝึกปฏิบัติงานก็ได้  หรือหากไม่พบสถานการณ์ดังกล่าว  ผู้สอนอาจน าสถานการณ์ความ
ขัดแย้งเชิงจริยธรรมที่พบได้บ่อยในการปฏิบัติการพยาบาลในแหล่งฝึกนั้นๆ  เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 

แนวทางการสอนโดยการประชุมปรึกษาปัญหาเชิงจริยธรรม (Ethical conference) 

1. ผู้สอนศึกษารูปแบบการใช้กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และเตรียมการสอนโดยการเขียนแผนการสอน 
ตลอดจนการเตรียมกรณีศึกษา ประเด็นความขัดแย้งเชิงจริยธรรมที่พบบ่อยในการปฏิบัติการพยาบาล ที่สอดคล้อง
กับแหล่งฝึก 

2. มอบหมายให้นักศึกษาแสวงหากรณีศึกษาที่เป็นประเด็นความขัดแย้งทางจริยธรรมในขณะฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล  หากนักศึกษาไม่พบกรณีศึกษาที่เหมาะสม ให้ใช้กรณีศึกษาตามแผนการสอนของผู้สอน 

3. จัดให้มีการสอนแบบปรึกษาหารือประเด็นความขัดแย้งเชิงจริยธรรมร่วมกับนักศึกษา และอาจเชิญพยาบาล
ประจ าแหล่งฝึกเข้าร่วมก็ได้ 

2.3.3 ขั้นการวัดและประเมินผล  
การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น การประเมินกระบวนการ (Formative evaluation) และ 

การประเมินผลลัพธ์ (Summative evaluation) มีรายละเอียดดังนี้  
1) การประเมินกระบวนการ (Formative evaluation)  เป็นการประเมินพัฒนาการของนักศึกษา เป็น

ระยะๆ จากการปฏิบัติการพยาบาล โดยทั่วไป พิจารณาจากแผนการพยาบาลประจ าวัน สังเกตพฤติกรรมการน า
แผนการพยาบาลไปปฏิบัติต่อผู้รับบริการ  โดยประเมินตามแบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลของ
สถาบัน และแบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลของรายวิชา ซึ่งผู้สอนอาจสังเกตพัฒนาการการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาแล้วบันทึกไว้เป็นระยะๆ  และสามารถพิจารณาร่วมกับผู้สอนคนอ่ืนๆ รวมทั้งสามารถ
ประเมินโดยใช้แบบเพ่ือนประเมินเพ่ือน ช่วยในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานในกรณีท่ีให้คะแนนเป็นรายกลุ่มด้วย
ก็ได้ 

2) การประเมินผลลัพธ์ (Summative evaluation) เป็นการสอบรวบยอด ซึ่งสถาบันใช้วิธีการสอบ OSCE 
(Objective Structure Clinical Examination) เป็นการจ าลองสถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญในรายวิชานั้นๆ แล้ว
น ามาสอบในห้องปฏิบัติการพยาบาล หรือในแหล่งฝึก ตามความเหมาะสม โดยมีแบบประเมินรายการที่ให้คะแนน 
ซึ่งมีแนวทางการให้คะแนนที่ชัดเจน เพ่ือให้มีความเท่ียงในการให้คะแนน 
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แนวทางการประเมินผล 
1) ผู้สอนภาคปฏิบัติศึกษา มคอ.4 รายวิชาปฏิบัติในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน และศึกษา วิธีการประเมินผล 

และแบบประเมินที่ใช้ 
2)  ร่วมปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจ า เกี่ยวกับการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินผล กรณีมีข้อสงสัย 
3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มแล้วแต่กรณี  โดยการบันทึกข้อสังเกต

ที่พบในแต่ละวัน ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือช่วยพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล กรณีให้
คะแนนเป็นรายกลุ่มและมีคณะผู้สอน ควรมีการร่วมหารือในการพิจารณาการให้คะแนน  

4) ตรวจรายงาน เช่น แผนการพยาบาลรายวัน เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ และน าผลของพัฒนาการที่พบมาใช้ใน
การให้คะแนนในแบบประเมินกระบวนการ 

5) ติดตามความครบถ้วนประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องได้รับในรายวิชา และรายงานข้อมูลต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาในกรณีที่นักศึกษาได้รับประสบการณ์ไม่ครบถ้วน  

6) ร่วมกับอาจารย์ประจ าในการประเมินผลลัพธ์ ด้วยการสอบ OSCE กรณีท่ีจัดสอบในแหล่งฝึก 
7) ร่วมวัดและประเมินผลของการศึกษาของนักศึกษา จัดส่งคะแนนตามระยะเวลาที่รายวิชาก าหนด  
8) น าส่งรายงานของนักศึกษา และเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ส่งให้ผู้รับผิดชอบวิชาเพ่ือเก็บไว้

เป็นหลักฐานในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของสถาบันการพยาบาลฯ  
9) ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชา  
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