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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/เขต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6084805 ปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาล
(Selective Clinical Nursing Practicum)

2. จํานวนหนวยกิต

2(0-8-0)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พ.ท.หญิง สาวิตรี แยมศรีบัว
อาจารยผรู ว มสอน
อาจารยในสาขาวิชาตางๆของคณะพยาบาลศาสตร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co- requisite) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ โรงพยาบาลอื่นๆ
9. วันที่จัดทํา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
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เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพประจําการ เพื่อเสริมทักษะเฉพาะ
สาขาที่เลือกสรร ไดแก สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุน สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
2.1 เพื่อเปนวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาที่ตองการเพิ่มประสบการณเพื่อเตรียมสําหรับการประกอบ
วิชาชีพในฐานะพยาบาลวิชาชีพประจําการ เมื่อสําเร็จการศึกษา
2.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจ
ในหลักศาสนา หลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
ผูปวยวัยตางๆ ของบุคคล ครอบครัว
ของความเปนมนุษย การพิทักษสิทธิ
ผูรับบริการดานสุขภาพ วิเคราะห
ปญหาจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน
สิทธิผูบริโภค ตลอดจนสิทธิของ
ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติการ
พยาบาล พรอมที่จะเปนพยาบาล
วิชาชีพตอไป
4.1.2 สามารถแยกแยะความถูกตอง
ความดีและความชั่วตอบทบาทที่จะ
ใหการพยาบาลผูปวยประเภทตางๆ
ได
4.1.3 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยของบุคคลทุก
เพศวัย
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. อาจารยผูรับผิดชอบวิชา
ปฐมนิเทศนักศึกษากอนขึ้นฝก
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
ตลอดระยะ
เวลาการฝกปฏิบัติ
2. อาจารยประจําหอผูปวย
มอบหมายงานใหนักศึกษาดูแล
เปนรายบุคคล
3. นักศึกษาฝกปฏิบตั ิงานรวมทีม
กับพยาบาลและบุคลากรในหอ
ผูปวยเพื่อฝกทักษะการเปน
พยาบาลวิชาชีพ

ประเมินตามแบบฟอรมการ
ประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาลดังนี้
1. ทีมพยาบาลรวมประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย มีจิตอาสา
เคารพในสิทธิของผูรับบริการ
และของผูรวมงาน มีวุฒิภาวะ
มีความพรอมในการเปน
พยาบาลวิชาชีพที่ดีในอนาคต
แยกแยะความถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน

4. ประชุมกอนและหลังการ
ปฏิบัติงาน (Pre- Post
Conference) ทุกวัน

2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3. มีวินัยในตนเอง มีความ
ซื่อสัตย
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ผลการเรียนรู
กระทําของตนเอง
4.1.5 มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย
4.1.6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีความสามารถจัดการ
กับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการ
พยาบาล
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งใน
การดํารงตนและการปฏิบัติงานใน
บทบาทพยาบาลวิชาชีพ
2. ความรู
4.2.1 มีความรู ความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เปนดานการ
พยาบาลในสาขาวิชาที่เลือกสรร
กลไกการเกิดโรค การตรวจรางกาย
การแปลผลทางหองปฏิบัติการ การ
ใชยา รักษาผูปวยประเภทตางๆ ที่
เจ็บปวยวิกฤติ เรื้อรัง บทบาทใน
กิจกรรมการพยาบาล การวิเคราะหผู
เจ็บปวยในภาวะวิกฤติ เรื้อรัง
วิเคราะหผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการ
เจ็บปวยภาวะฉุกเฉิน
ภาวะแทรกซอน ภาวะเสี่ยง และ
ภาวะเรื้อรัง
4.2.2 มีความรู ความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพ
การพยาบาล ระบบสุขภาพและ
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและตอสุขภาพ
4.2.3 มีความรู ความเขาใจใน
สาระสําคัญของการใชกระบวนการ
พยาบาลในสาขาวิชาที่เลือกสรร
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เจ็บปวยภาวะฉุกเฉิน
ภาวะแทรกซอน ภาวะเสี่ยงและ
ภาวะเรื้อรัง
4.2.4 มีความรู ความเขาใจใน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายงานศึกษาผูปวยเปน
รายบุคคล(Case study)
2. ประชุมกอนและหลังการ
ปฏิบัติงาน (Pre- Post
Conference) ทุกวัน
3. การตรวจเยี่ยมทางการ
พยาบาล (Nursing round)
4. ประชุมปรึกษาปญหาทางการ
พยาบาล (Nursing case
conference)

1. ประเมินผลรายงานผูปวย
เปนรายบุคคล(Case study)
และรายกลุม (Group case
study)
2. ประเมินผลการนําเสนอ
รายงานกลุม (Group case
study)
3. ประเมินผลการทํางาน
กลุมดวยเพื่อนประเมินเพื่อน
4. ประเมินผลการทํางาน
กลุมโดยอาจารยประจําหอ
ผูปวย
5. ประเมินผลดวยการสอบ
เมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน
(MCQ)
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ผลการเรียนรู
สาระสําคัญของกระบวนการแสวงหา
ความรู การจัดการความรู
กระบวนการวิจัย กระบวนการ
บริหารจัดการองคกร
4.2.5 มีความรู ความเขาใจใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาลและ
ระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาล
4.2.6 มีความรู ความเขาใจใน
วัฒนธรรมสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและสังคมโลกที่มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพและ
ประชาชน
3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 ตระหนักรูในศักยภาพและสิ่งที่
เปนจุดออนของตน เพื่อพัฒนา
ตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
สามารถนําไปสูการปฏิบัติการ
พยาบาล การสอน การแสวงหา
ความรูที่มีประสิทธิภาพและการเปน
ผูนําที่เขมแข็ง
4.3.2 สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูลและหลักฐาน
ไปใชในการอางอิงและแกไขปญหา
อยางมีวิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของรวมทั้งใชประสบการณ
เปนพื้นฐาน เพื่อใหเกิดผลลัพธที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ ในการ
ใหบริการการพยาบาล
4.3.5 สามารถใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ทางการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแกไขปญหา
4.3.6 สามารถพัฒนาวิธีการแกไข

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายใหนักศึกษา
รับผิดชอบผูปวยเพื่อการวางแผน
การปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาล
วิชาชีพแบบองครวม
2. วิเคราะหปญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการ
แกปญหาและการปรับกลยุทธการ
ปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาล
วิชาชีพ
3. ออกแบบการสอนผูปวยเพื่อ
การปฏิบัติตนเองเมื่อผูปวยไดรับ
อนุญาตใหกลับบาน

ประเมินตามแบบฟอรมการ
ประเมินการปฏิบัติ
การพยาบาลดังนี้
1. ทีมพยาบาลรวมประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2. ประเมินการวางแผน
การปฏิบัติงาน การวิเคราะห
ปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติ
งาน วิธีการแกปญหาและการ
ปรับกลยุทธการปฏิบัติงาน
การออกแบบการสอนผูปวย
3. ประเมินผลดวยการสอบ
เมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน
(MCQ)
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ผลการเรียนรู
ปญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีความสามารถในการปรับตัว
เชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยาง
สรางสรรคกับผูใชบริการ ผูรวมงาน
และผูบังคับบัญชา
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและสมาชิกทีมในทีมการ
พยาบาล ทีมสุขภาพและทีมในชุมชน
ของระบบบริการสาธารณสุขทุก
ระดับและในบริบทหรือสถานการณที่
แตกตาง
4.4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะ
ผูนําในการผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีในองคกรใน
สถานการณที่หลากหลายและ
สถานการณเฉพาะหนา
4.4.4 มีความรับผิดชอบตอหนาที่
ตอสังคมและความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองวิชาชีพ องคกรและ
สังคมอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถประยุกตใชหลัก
ตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติในการ
พยาบาลอยางเหมาะสม
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถ
อานวิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
ฟง การอานการเขียนและการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. นักศึกษาฝกปฏิบัติงานรวมทีม
กับพยาบาลและบุคลากรในหอ
ผูปวยเพื่อฝกทักษะการเปน
พยาบาลวิชาชีพ

1. ประเมินตนเอง
2. เพื่อนประเมินเพื่อนดวย
แบบฟอรมที่กําหนด
3. ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานรวมทีมสุขภาพ

1. ในขณะปฏิบัติงานที่หอผูปวย
กําหนดใหนักศึกษาแตละคน
ศึกษาผูปวย 1- 2 รายตั้งแตแรกรับ
การใหการพยาบาล แกผูปวย
ตลอดจนการใหคําแนะนําแกผูปวย
และครอบครัวกอนกลับบาน
2. ใหนักศึกษาทําการรายงานและ
นําเสนอผลการศึกษากรณีศึกษา
และนวัตกรรมตลอดจนการศึกษา
ประเด็นรอนดานสุขภาพ
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นําเสนอ รวมทั้งสามารถอานวารสาร
และตําราภาษาอังกฤษอยางเขาใจ
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
4.5.5 สามารถเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดมีประสิทธิภาพและเหมาะ
กับสถานการณ
6. ดานทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
4.6.1 สามารถใชทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลอยางเปนองครวม
โดยประยุกตใชศาสตรและศิลป
ทางการพยาบาลและศาสตรที่
เกี่ยวของ รวมทั้งใชกระบวนการ
พยาบาล หลักฐานเชิงประจักษมาใช
ในการใหการพยาบาลผูปวย
4.6.2 สามารถใชทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลแกผูปวยในสาขาที่เลือกสรร
4.6.3 สามารถปฏิบัติการพยาบาล
ดวยความเมตตา กรุณา และเอื้อ
อาทร โดยยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
สิทธิผูปวย
4.6.4 ปฏิบัติการพยาบาลโดย
คํานึงถึงปจเจกบุคคล และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และมี
ทักษะการบริหารจัดการทุก
สถานการณทั้งทางสังคมและใน
วิชาชีพ
4.6.5 สามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชนของผูปวย ตลอดจนมีสวน
รวมในการผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขององคกร

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ในขณะปฏิบัติงานที่หอผูปวย
กําหนดใหนักศึกษาแตละคน
ศึกษาผูปวย 1- 2 รายตัง้ แตแรกรับ
การใหการพยาบาล แกผูปวย
ตลอดจนการใหคําแนะนําแกผูปวย
และครอบครัวกอนกลับบาน
2. ใหนักศึกษาทําการประเมิน
รายวิชาจากการปฏิบัติวิชานี้

1. จากรายงาน / การติดตาม
ผูปวยที่ศึกษา
2. จากการเลือกเรื่อง /
วิธีการสอนผูปวยและ
ครอบครัวกอนกลับบาน
3. จากผลการประเมิน
รายวิชาฯ ของนักศึกษา
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วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเสริมทักษะเฉพาะสาขาที่เลือกสรร เนนการปฏิบัติภารกิจในฐานะพยาบาล
วิชาชีพประจําการ
2. กิจกรรมของนักศึกษา
2.1 รวมกิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชาเสริมทักษะเฉพาะสาขาที่นักศึกษาเลือกสรร
2.2 เตรียมความพรอมดานความรู ทักษะสําคัญๆ ในการใหการพยาบาล ตลอดจนการเรียนรู ทําความ
เขาใจในวัฒนธรรม กฎระเบียบ ภารกิจ เปาหมายการฝกปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติอยางละเอียด
2.3 ฝก ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเสริม ทัก ษะเฉพาะสาขาที่เ ลือกสรร 5 สัป ดาห (สัป ดาหสุดทายให
นักศึกษาทําการรายงานและนําเสนอผลการศึกษากรณีศึกษาและนวัตกรรมตลอดจนการศึกษาประเด็นรอน
ดานสุขภาพ)
2.4 ฝกปฏิบัติการสอนในคลินิกเพื่อใหความรูดานสุขภาพอยางนอย 2 ครั้ง
2.5 ใชก ระบวนการพยาบาลในการฝก ปฏิบั ติก ารพยาบาลเพื่อเสริม ทั ก ษะเฉพาะสาขาที่ นัก ศึก ษา
เลือกสรร
2.6 รวมประชุมและศึกษาผูปวยเฉพาะราย
2.7 ศึกษาและทํารายงานการศึกษาผูปวยเฉพาะราย
2.8 นําเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา
2.9 สรุปผังความคิด (Mind mapping) การเรียนรูการฝกปฏิบัติในประสบการณที่ไดรับ
2.10 ประเมินผลการฝกประสบการณบนหอผูปวย
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
การ
รายงานหรืองาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเมิน
ที่มอบหมาย
1 4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4, รายงานผูปวยโดยใชกระบวนการ
4.2.5,4.2.6
พยาบาลอยางตอเนื่องตลอด
4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4, สัปดาหๆละ 1 ราย (รวม 5 ราย)
4.3.5, 4.3.6
งานเดี่ยว
4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4 สรางนวัตกรรมหรือ อุบัติการณที่
4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4, เกิดขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพ ณ ขณะนั้น
4.5.5
ที่เปนประเด็นรอน
4.6.1,4.6.2,4.6.3,4.6.4, กลุมละ 1 เรื่อง

กําหนดสง
ทุกวันศุกร
อาจารยประจํา
สาขาการฝก
- ปรึกษา
อาจารย
พยาบาลพี่เลี้ยง
ประจําตึก

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

5%
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การ
รายงานหรืองาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเมิน
ที่มอบหมาย
4.6.5
งานกลุม

3

กําหนดสง

- สงอาจารยที่
ปรึกษาสาขาที่
นักศึกษาประจํา
ตึก
รายงาน Case Study 1 เรื่อง/
สงอาจารยที่
กลุม
ปรึกษากลุมโดย
งานกลุม
นักศึกษา
ปรึกษาอาจารย
ตลอดเวลา
ศุกรที่ 4 ของ
การฝกศุกร
สุดทาย
เตรียมการ
นําเสนอ
นําเสนอรายงานกลุม
สัปดาหนําเสนอ
รายงาน
8 ทักษะตามวัตถุประสงคของสภา สัปดาหนําเสนอ
การพยาบาล
รายงาน
งานเดี่ยว
4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4, Pre – Post conference
ทุกวัน
4.1.5, 4.1.6,4.1.7,4.1.8 งานเดี่ยว
4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,
4.2.5, 4.2.6
Nursing round
สัปดาหละ
4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4, งานเดี่ยว
1 ครั้ง
4.3.5, 4.3.6
4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4
4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4, ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล สิ้นสุดการฝก
งานเดี่ยว
ปฏิบัติแตละหอ
4.5.5
ผูปวย
4.6.1,4.6.2,4.6.3,4.6.4,
4.6.5
ประชุมปรึกษาปญหาทางการ
กลุมที1่ วันที่
พยาบาล นําเสนอรายงาน
53
(nursing care conference)
กลุมที่ 2 วันที่
งานเดี่ยว
53

สัดสวนของการ
ประเมินผล

10%

5%
5%

50%
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การ
รายงานหรืองาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเมิน
ที่มอบหมาย
4 4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4, Mind mappingการสะทอนยอน
4.1.5, 4.1.6,4.1.7,4.1.8 คิด
4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4, งานเดีย่ ว
4.2.5, 4.2.6
4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,
4.3.5, 4.3.6
4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4
4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4,
4.5.5
4.6.1,4.6.2,4.6.3,4.6.4,
4.6.5
5

4.2.1,4.2.3,4.2.6
สอบประเมินผล
4.6.1,4.6.2,4.6.3,4.6.4

กําหนดสง
ศุกรสุดทายที่
ปฏิบัติ งานแต
ละตึกที่ฝก
ปฏิบัติ

กอนและหลัง
การฝก
ปฏิบัติงาน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

10%

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
รายงาน/งานที่มอบหมาย
การติดตามผล
4.4.1 รายงานผูปวยโดยใช
1. มอบหมายงานการศึกษาผูปวยที่นักศึกษาสนใจเปนรายบุคคล โดย
กระบวนการพยาบาลสัปดาหละ
การเขียนรายงานที่ใชกระบวนการพยาบาลสัปดาหละ 1 ฉบับ จํานวน
1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ
5 สัปดาห
2. สงรายงานใหอาจารยประจําหอผูปวย/อาจารยพี่เลี้ยงตรวจสอบ
และแกไข ตลอดจนการประเมินผล
4.4.2 รายงาน Case Study 1 ฉบับ 1. มอบหมายงานการศึกษาผูปวยที่นักศึกษาสนใจเปนรายกลุม โดยให
นักศึกษา 1 กลุมจํานวน 3-4 คนเลือกผูปวยที่นาสนใจทําการศึกษา
ผูปวยอยางละเอียด ตองไมซ้ํารายผูปวยและโรคที่ทําการศึกษาในแต
ละกลุม นักศึกษาตองมีการติดตามดวยตนเองอยางใกลชิด
2. ศึกษาและขอคําปรึกษาจากอาจารยนิเทศ/อาจารยพี่เลี้ยงอยาง
ตอเนื่อง
3. เขียนรายงานเปนรูปเลม ตามรูปแบบการเขียนรายงานแบบ
สมบูรณ เพื่อนําสงอาจารยนิเทศ/อาจารยพี่เลี้ยง
4.4.3 นําเสนอรายงาน
1. นําเสนอรายงานหนาหองประชุมในสัปดาหประเมินผลสิ้นสุดการฝก
ปฏิบัติงาน
2. รูปแบบการนําเสนอเปนแบบ power-point
3. เตรียม printout แจกอาจารยและเพื่อรวมฟงทุกคน
4. อาจารยนิเทศแตละสาขาวิชารวมประเมินผลและชี้แนะ
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การติดตามผล
4.4.4 ทํารายงานที่เปนอุบัติการณโรค 1. นําเสนอในรูปแบบของผลงานที่เกิดเชิงประจักษ
ประเด็นรอน /หรือการสรางนวัตกรรม 2. อาจารยนิเทศแตละสาขาวิชารวมประเมินผลและชี้แนะ
ทางการพยาบาล
4.4.5 Pre – post conference
1. อาจารยนิเทศ/อาจารยพี่เลี้ยงสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการ
ประชุมปรึกษาหารือ การเตรียมความรู ความสนใจผูปวยกอนและหลัง
การพยาบาลผูปวยที่ไดรับมอบหมาย
2. อาจารยนิเทศ/อาจารยพี่เลี้ยงสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาถึงความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานและการสรุปผลการดูแลผูปวย
4.4.6 Nursing round
1. อาจารยนิเทศ/อาจารยพี่เลี้ยงสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการดูแล
ผูปวยที่ไดรับมอบหมาย การเตรียมความรู ความสนใจผูปวย
2. นักศึกษามีความตั้งใจพรอมนําเสนองานการดูแลผูปวยอยางถูกตอง
มีการศึกษาคนควาและนําผลงานการวิจัยมาใชกับการพยาบาล
4.4.7 ประเมินผลการปฏิบัติการ
1. อาจารยนิเทศ/อาจารยพี่เลี้ยงประเมินการฝกปฏิบัติงานของ
พยาบาล
นักศึกษาในแตละตึกที่นักศึกษาผานการฝกตามแบบฟอรมที่
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให
2. นักศึกษารวมประเมินแหลงฝกปฏิบัติ
3. อาจารยนิเทศ/อาจารยพี่เลีย้ ง/นักศึกษาสรุปประเมินผลทักษะการ
พยาบาลเพื่อประสิทธิภาพในการสอบสภาการพยาบาล
4.4.8 Mind mapping และการ
1. นักศึกษาทําการสรุปผลการเรียนรูในหอผูปวยที่ผานการฝกใน
สะทอนยอนคิด
รูปแบบของแผนผังความคิดอยางละเอียดตามความเขาใจของ
นักศึกษาที่ผานการฝกปฏิบัติหอผูป วยใน 2 สัปดาห นักศึกษา 1 คน
จะมี 2 แผนผังความคิด
2. นักศึกษานําสงอาจารยนิเทศ/อาจารยพี่เลี้ยงเพื่อประเมินผล
4.4.9 สอบเมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติหา 1. อาจารยจาก 5 สาขาวิชาชีพออกขอสอบ 8 วิชาจําลองการสอบของ
ประสบการณบทบาทพยาบาลวิชาชีพ สภาการพยาบาลเพื่อทําการทดสอบนักศึกษา
2. นักศึกษาเตรียมความพรอมในการสอบ โดยจําลองการสอบของ
สภาการพยาบาล 8 วิชา ไดแก
2.1 วิชาการผดุงครรภ 75 ขอ
2.2 วิชามารดา ทารก 75 ขอ
2.3 วิชาเด็กและวัยรุน 75 ขอ
2.4 วิชาการพยาบาลผูใหญ 75 ขอ
2.5 วิชาการพยาบาลผูสูงอายุ 40 ขอ
2.6 วิชาบริหารและกฎหมายวิชาชีพ 75 ขอ
2.7 วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาฯ 75 ขอ
2.8 วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 75 ขอ
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพยาบาลพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม

216
5.1 แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน ตึกที่
นักศึกษาฝกปฏิบัติประสบการณในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ
5.2 แนะนํา สถานที่ เครื่ องมือ อุป กรณของหนว ยงาน ที่ส ามารถนํา มาใช เ พื่อ การฝ ก ประสบการณ
ภาคสนาม
5.3 แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
5.4 ประสานงาน ประชุมกับอาจารยนิเทศ อาจารยที่รับผิดชอบรายวิชา เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุง
การฝกประสบการณภาคสนามเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5.5 นิเทศการฝกประสบการณเพื่อเสริมทักษะเฉพาะสาขาที่เลือกสรรในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ
5.6 รวมประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษาเปนรายบุคคล
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
6.1 ประสานและรวมวางแผนการฝกปฏิบัติเพื่อประสบการณภาคสนามในบทบาทพยาบาลวิชาชีพกับ
อาจารยประจําแหลงฝก
6.2 สังเกตพฤติกรรมการฝกประสบการณบทบาทพยาบาลวิชาชีพภาคสนามของนักศึกษารวมกับทีมการ
พยาบาลตึกที่นักศึกษาฝกปฏิบัติ
6.3 สอน แนะนํา สาธิต หรือใหคําปรึกษาแกนัก ศึกษาใหมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลในบทบาท
พยาบาลวิชาชีพอยางละเอียด สมบูรณแบบครบถวน
6.4 ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
6.5 สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกปฏิบัติประสบการณภาคสนามเปนระยะๆ

7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
7.1 เตรียมอาจารยจากแหลงฝกประจําหอผูปวยใหเปนอาจารยพี่เลี้ยง เตรียมอาจารยนิเทศรายวิชาเพื่อ
การชี้แนะ ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
7.2 เตรีย มชอ งทางและอาจารย นิเ ทศ รับ แจง เหตุ ดวนเมื่อสถานที่ฝก ต องการความช วยเหลือ เช น
โทรศัพท E-mail address
7.3 แบงนักศึกษาออกกลุมๆละ 5-6 คน โดยจัดใหทุกกลุม มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนจากคะแนน GPAใน
ภาคการศึกษาที่ผานมา (ตั้งแตดีมากถึงคะแนนต่ํา) นักศึกษาเลือกผูนํากลุมและรองดวยตนเอง เพื่อชวยเหลือ
กันในทีม
8. สิ่งอํา นวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่จัดประสบการณ ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
8.1 หอง Conference / โสตทัศนูปกรณ/ ที่ประชุมกลุมยอย
8.2 หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ตามความจําเปน
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

217
1. การกําหนดสถานที่ฝก
คณะกรรมการวิชาการ อาจารยผูรับ ผิดชอบวิชา คัดเลือกแหลง ฝก ที่ยินดีรับ นักศึก ษาฝก ปฏิบั ติ
ประสบการณในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ (Selective Clinical Nursing Practicum) โดยพิจารณาจาก ความ
เขาใจ สนับสนุน มีความปลอดภัย สะดวก และสภาพแวดลอมที่ดี มีอุปกรณ เทคโนโลยี พรอมในการฝก เพื่อ
แกปญ หาตามโจทย สามารถจัดอาจารยป ระจําแหลงฝกชวยดูแลนักศึกษา มีโ จทย ยากงายเหมาะสม กับ
ศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด ปรึกษาในทีมการพยาบาลจาก 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ สาขาวิขามารดา ทารกและการผดุงครรภ สาขาวิชาเด็ก และวัยรุน สาขาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน และสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช กอนนําเสนอฝายวิชาการ และคณบดี
ตามลําดับและฝกปฏิบัติงานในสถานที่ที่ไดประสานไวในเบื้องตน
2. การเตรียมนักศึกษา
2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงวัตถุประสงควิชาและวัตถุประสงคการเรียนรูในการฝกทักษะประสบการณใน
บทบาทพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเปนการเสริมทักษะกอนสําเร็จการศึกษาอยางละเอียด
2.2 ทบทวนใหนักศึกษาทุกคนเกี่ยวกับการเขียน Mind map และการทํา Mind map ดวยคอมพิวเตอร
2.3 เตรียมตัวนักศึกษา ดานความรู 5 สาขาวิชาชีพ 8 วิชากอนขึ้นปฏิบัติงานที่หอผูปวย โดยมอบหมายให
นักศึกษาทํา Mind map การพยาบาลผูปวยตามที่กําหนด
2.4 Pre- test
2.5 ใหนักศึกษาเลือกแหลงฝกปฏิบัติตามที่คณะกรรมการวิชาการกําหนด 4 สาขาวิชาแตละคนฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะการพยาบาลในหอผูปวย 4 สัปดาห โดยฝกปฏิบัติเวรเชา เวรบายและเวรดึก
2.6 แนะนําแหลง ฝก งาน ทีม บริห ารโรงพยาบาล หัวหนาฝายการพยาบาล และหัวหนาหอผูปวยที่ฝก
ปฏิบัติงาน ณ. สถานที่ที่กําหนดไวในเบื้องตนกอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
3.1 ประสานงานอาจารยประจําแหลงฝก พรอมขอชื่อ เบอรโทรศัพท E-mail
3.2 ชี้แจงและใหคูมือปฏิบัติงานเสริมทักษะทางการพยาบาล
4. การเตรียมพยาบาลพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณภาคสนาม พรอมชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง พรอม
มอบคูมือปฏิบัติงานเสริมทักษะทางการพยาบาล ในโครงการ“การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ
ประสานงานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับแหลงฝกและอาจารยพิเศษ”
5. การจัดการความเสีย่ ง
5.1 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกัน เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดกับนักศึกษาและเกิดความ
เสียหายตอแหลงฝก ความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการฝกปฏิบัติงาน เชน การโดนเข็มฉีดยาจากผูปวย การ
ใชเครื่องมือแลวแตกหักเสียหาย การใหยาผูปวยผิดคน
5.2 จัดการความเสี่ยงในการฝก ปฏิบัติงาน เชน จากเครื่องมือ อุปกรณ เข็ม ฉีดยา โดยการปฐมนิเทศ
แนะนําการใชและเก็บที่ปลอดภัย
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5.3 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ประสานการจัดรถรับสง นัก ศึก ษาตามวัน เวลาที่นัก ศึกษาขึ้น
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งใหหัวหนาทีมและรองแตละกลุมตรวจสอบเพื่อนในทีมที่ขึ้นปฏิบัติ(นักศึกษาทุกคนตองพัก
ในมหาวิทยาลัยเทานั้น)
5.4 จัดอาจารยนิเทศ/อาจารยพี่เลี้ยงทดแทนในกรณีที่ปวย/ลา
5.5 จัดการฝกปฏิบัติงานเสริมเมื่อมีเวลาฝกไมครบตามที่หลักสูตรกําหนด
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
1.1 การวัดและประเมินผล ตลอดระยะเวลาการฝกปฏิบัติเสริมทักษะมีคะแนนเต็ม 100 % แบงเปน 3
สวนดังนี้
1.1.1 การปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวย 50 % ประกอบดวย
1) Pre – Post conference
2) Nursing round
3) ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
4) ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล (Nursing care conference)
1.1.2 รายงาน 40 % ประกอบดวย
1) การศึกษาผูปวยเฉพาะรายรายงานเดี่ยว 5 ฉบับ 10 %
2) รายงานอุบัติการณโรคประเด็นรอน /หรือการสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล 10%
3) รายงานกลุม 1 ฉบับ 5 %
4) การนําเสนอรายงาน 5 %
5) Mind mapping 5 %
6) 8 ทักษะทางการพยาบาล 5 %
1.1.3 สอบหลังการฝกประสบการณเสริมทักษะ10 %
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1 อาจารยนิเทศประจําทุกหอผูปวยประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ และรวมกับพยาบาลพี่เลี้ยง
ตรวจสอบวานักศึกษาแตละคนไดรับทักษะครบตามจุดประสงคหรือไม
2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม โดยกําหนดวา
2.2.1 นักศึกษาตองฝกภาคปฏิบัติไมนอยกวา 120 ชั่วโมง ในกรณีที่นักศึกษาที่ลาปวย ลากิจ ใหแจง
อาจารยผูรับผิดชอบวิชาทราบ เพื่อรวบรวมนักศึกษาขึ้นฝกปฏิบัติงานชดเชยใหครบตามที่กําหนด
2.2.2 นักศึกษาตองทํารายงานทุกฉบับ นําเสนอ และสอบลงกอง (ถาขาดอยางใดอยางหนึ่งถือวาไม
ผาน)
2.3 อาจารยผูรับผิดชอบวิชารวบรวมคะแนนผลการปฏิบัติ และปรึกษาหารือกับอาจารยนิเทศ และ/หรือ
หัวหนาสาขาวิชา เพื่อการตัดสินเกรดเบื้องตน
2.4 การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑ โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90 – 100

219
B+
B
C+
C
D+
D
F

85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ํากวา 50

2.5 ระดับคะแนนที่ไดตองไมต่ํากวา C จึงถือวาสอบผาน
2.6 นําเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อการทบทวนการประเมินผลและเกรด
3. ความรับผิดชอบของพยาบาลพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
ใหความเห็นตอพฤติกรรมการฝก ปฏิบัติง านของนัก ศึกษาตออาจารยนิเ ทศ และให คําแนะนําแก
นักศึกษาในระหวางฝกทางดานวิชาการ วิชาชีพตามความเหมาะสม
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
4.1 ประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษา ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษา แบบประเมินผล
รายงานการศึกษาผูปวยเฉพาะกรณี (Case Study) แบบประเมินการทํางานเปนทีม และแบบประเมินการสอน
4.2 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติและรวมกับอาจารยผูนิเทศตรวจสอบวานักศึกษาแตละคน
ไดรับทักษะครบตามจุดประสงคหรือไม
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
5.1 ปรึก ษาหารือระหวางอาจารย ผูรับ ผิดชอบประสบการณภาคสนาม และคณะอาจารยผูรวมสอน
ภาคปฏิบัติ
5.2 นํา เสนอคณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการ เพื่ อ การทบทวนการประเมิ น ผล และเกรด ประธาน
คณะกรรมการบริหารวิชาการนําเสนอคณบดีเพื่อขอความเห็นชอบตามลําดับ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
1.1.1 แบบประเมินการสอนโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
1.1.2 ประเมินผลตามโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อประสานงานและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกับแหลงฝกและอาจารยพิเศษ
1.1.3 การประเมินแหลงฝก ตามแบบประเมินของคณะพยาบาลศาสตร
1.1.4 การประเมินผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย
1.1.5 การสะทอนยอนคิดของตนเอง จากการเรียนการสอน
1.2 อาจารยประจําหอผูปวย / ผูแทนจากแหลงฝก
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เขารวมสัมมนาโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อประสานงานและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกับแหลงฝกและอาจารยพิเศษ เพื่อเปดโอกาสใหผูแทนจากแหลงฝกไดมีสวนรวมในการวางแผน
และการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร
1.3 อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ
1.3.1 รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะจากนักศึกษาในโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมเพื่อประสานงานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับแหลงฝกและอาจารยพิเศษ มารวมกันพิจารณา
เพื่อวางแผนการพัฒนา โดยอาจารยและผูบริหาร
1.3.2 การแจงผลการฝกปฏิบัติและนิเทศนักศึกษาเปนรายบุคคลกอนลงจากหอผูปวยในแตละหอ
ผูปวย เพื่อนําไปปรับปรุงในหอผูปวยตอไป
1.3.3 ประเมินตนเอง และรับการประเมินจากผูนิเทศการสอน
1.3.4 ระหวางการฝกปฏิบัติงานมีการสอบถามนักศึกษา และอาจารยนิเทศ
1.4 อื่นๆ เชน บัณฑิตจบใหม
มีการวิจัยติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาภายหลังจากที่ปฏิบัติงานแลวอยางนอย 6 เดือน
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 มีการพิจารณาการออกแบบการสอนรายวิชา การวิพากษขอสอบ ประเมินการสอนของอาจารยและ
ใหขอเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
2.2 มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยในระบบออนไลนโดยนักศึกษา และใหขอมูลปอนกลับ
แกอาจารย
2.3 มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่ อประสานงานและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกับแหลงฝกและอาจารยพิเศษ โดยใหนักศึกษาทุกชั้นปเขารวมการประชุมกลุม
2.4 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) เมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอน จากขอมูลที่ไดในขอ 2.1, 2.2 และ 2.3
2.5 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) สําหรับปการศึกษาตอไป
3. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
3.1 จัดใหมีการพิจารณาผลสัมฤทธิ์โดยคณะอาจารยผูสอนในรายวิชาปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาล
3.2 นําผลการพิจารณาในรอบที่ 1 นําเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อการทบทวนการประเมินผล
และเกรด ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการนําเสนอคณบดีเพื่อขอความเห็นชอบตามลําดับ

