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รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลพืน้ ฐาน
(Fundamentals of Nursing Practicum)
รหัสวิชา 6022806

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั ้นปี ที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2556
หลักสูตร พยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
6022806 ปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน (Fundamentals of Nursing Practicum)
2. จานวนหน่ วยกิตหรื อจานวนชั่วโมง
2 (0-8-0) หน่วยกิต จานวน 140 ชัว่ โมง
3. หลักสู ตรและประเภทรายวิชา
หลักสู ตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555)
ประเภทรายวิชา วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ/อาจารย์ ทปี่ รึกษาการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ อาจารย์ สมจิต
นิปัทธหัตถพงศ์
อาจารย์ เรณู
ขวัญยืน
อาจารย์ จุฑาทิพย์
อินทรเรื องศรี
อาจารย์ผรู ้ ่ วมสอน อาจารย์ ภิญญา
หนูภกั ดี
พล ต.หญิง เทียมใจ ศิริวฒั นกุล
อาจารย์ สมจิต
นิปัทธหัตถพงศ์
อาจารย์ มาลี
เอี่ยมสาอาง
พ.ท. หญิง วชิรา
ไกรถิ่น
อาจารย์ สุ ณีย ์
ชื่นจันทร์
อาจารย์ พัชมน
อ้นโต
อาจารย์ รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อาจารย์ดร.รภัทภร เพชรสุ ข
อาจารย์ กรรณิ การ์ เทพกิจ
อาจารย์พิมพ์ขวัญ
แก้วเกลื่อน
อาจารย์ จุฑาทิพย์
อินทรเรื องศรี
5. ภาคเรียน/ชั้นปี ทีก่ าหนดให้ มีการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสู ตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ชั้นปี ที่ 2
2
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6. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ ภาคสนามครั้งล่ าสุ ด
29 เมษายน 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐานอันประกอบด้วย เทคนิคการป้ องกันและ
ควบคุมการแพร่ กระจายเชื้ อ การดูแลความสุ ขสบายและความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย การดูแลสุ ขอนามัยส่ วน
บุคคลและสิ่ งแวดล้อม การวัดและบันทึกสัญญาณชีพ การใช้ความร้อน ความเย็นในการบาบัด การ
พยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารและน้ า การให้ยา การพยาบาลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการออกซิเจน การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการขับถ่าย การเก็บสิ่ งส่ งตรวจ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพยาบาลกับผูป้ ่ วยและครอบครัว การให้คาแนะนาด้านสุ ขภาพและการจัดสิ่ งแวดล้อม เพื่อความ
ปลอดภัยและส่ งเสริ มการฟื้ นหาย โดยคานึงถึงสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการ
พยาบาล ซึ่งประกอบด้วยการประเมินภาวะสุ ขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การ
ปฏิบตั ิการพยาบาลและการประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาหรือปรับปรุ งประสบการณ์ ภาคสนาม
จากการประเมินผลการฝึ กปฺฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐานในปี การศึกษา 2555 ที่ผ่านมาพบว่า
นักศึกษาส่ วนใหญ่พึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนการปฏิ บตั ิการ
พยาบาลพื้นฐานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่นกั ศึกษา จึงได้การปรับปรุ งการจัดการ
เรี ยนการสอนการปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐานโดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
2.2.1 เพื่อพัฒนาการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน ให้มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถนาทักษะ
การปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน ไปต่อยอดการปฏิบตั ิการพยาบาลในสาขาอื่นๆต่อไป
2.2.2 เพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จากสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง โดยเน้นย้าทักษะที่สาคัญ
ๆ โดยได้รับประสบการณ์จากการฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิกที่ใกล้เคียงกัน ในแต่ละหอผูป้ ่ วย
2.2.3 เพื่อให้ได้รับการเรี ยนรู้และฝึ กทักษะทางการพยาบาลพื้นฐาน ที่มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.2.4 เพื่อปรับปรุ งรายวิชาการปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา (TQF) ตามหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุ งปี พ.ศ. 2555
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ศาสนา ทฤษฎีจริ ยศาสตร์ หลัก
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
4.1.2 สามารถแยกแยะความ
ถูกต้อง ความดี ความชัว่ ได้
4.1.3 เคารพในคุณค่า และ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ และ
ตระหนักในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผลการปฏิบตั ิงาน
4.1.5 เสี ยสละ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั
4.1.6ปฏิบตั ิตามจรรยาวิชาชีพ
และมีความสามารถจัดการปั ญหา
จริ ยธรรมในการดารงชีพ และ
การฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล
4.1.7ให้คาแนะนาผูป้ ่ วย
ครอบครัวและผูด้ ูแลผูป้ ่ วยให้
เข้าใจสิ ทธิของตนเองเพื่อปกป้ อง
สิ ทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด
4.2 ความรู้
4.2.1 สามารถอธิ บายสาระสาคัญ
ของการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
พื้นฐาน เพื่อการดูแลแบบองค์
รวม และตอบสนองความ
ต้อ งการพื้ น ฐานของบุ ค คลใน
ภาวะเจ็บป่ วย

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ปฐมนิเทศรายวิชาและแหล่งฝึ ก
เกี่ยวกับกฎระเบียบคณะฯ และ
แหล่งฝึ กปฏิบตั ิงาน
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษา
รับผิดชอบเป็ นสมาชิกทีมในการ
ดูแลผูป้ ่ วยเป็ นรายบุคคล โดย
ปฏิบตั ิงานในเวรเช้า
- ผูส้ อนสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรณยาบรรณ
วิชาชีพแก่นกั ศึกษาในขณะฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน
- อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรณยาบรรณวิชาชีพในการ
ปฏิบตั ิงานขณะ Pre-Post
Conference และตามสถานการณ์

- ผูส้ อน สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบตั ิ ตามแบบ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ตามกรอบ
TQF ในการฝึ กปฏิบตั ิการ
พยาบาล พฤติกรรมการขึ้นฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน และส่ งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และ
ตรงต่อเวลา
- การประเมินนักศึกษาโดย
อาจารย์นิเทศ ตามแบบตาม
แบบฟอร์มประเมินผลการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล
- สังเกตการแสดงความ
คิดเห็น และเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขต่อประเด็นจริ ยธรรม
ในขณะฝึ กปฏิบตั ิงาน

- ทดสอบความรู ้ก่อนและหลัง
การปฏิบตั ิงาน
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษา
ปฏิบตั ิการพยาบาล
- การประชุมก่อนและหลังการ
ปฏิบตั ิงาน (pre-post conference)

- ผลการสอบก่อนและหลัง
ปฏิบตั ิงาน
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
ในการซักถาม เสนอความคิดเห็น
และการอภิปราย
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4.2.2 สามารถวางแผนปฏิบตั ิการ
พยาบาลได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์
4.2.3 สามารถอธิบายสาระ
สาคัญของกระบวนการพยาบาล
เพื่อแก้ปัญหาสุ ขภาพได้
4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.1สามารถประเมินผลการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อ
พัฒนาการปฏิบตั ิการพยาบาล
4.3.2 สามารถสื บค้นข้อมูล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ได้แก่ ข้อมูลจาก
แพทย์ ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ การซักประวัติ
การตรวจร่ างกาย
4.3.3 สามารถน าข้อ มู ล และ
หลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ ไ ปใช้
อ้างอิง และแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
มี วิ จ ารณญาณ
ในการฝึ ก
ปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล
พื้ นฐานอย่า งเป็ นระบบ โดยใช้
องค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าชี พ และที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ร ว ม ทั้ ง ใ ช้
ประสบการณ์ เ ป็ นฐาน เพื่ อ ให้
เกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ป ลอดภั ย และมี
คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
พยาบาล

วิธีการสอน
- ฝึ กการเขียนแผนการพยาบาล
ประจาวัน (Daily care plan)
- มอบหมายให้จดั ทากรณี ศึกษา
เป็ นรายกลุ่ม

วิธีการประเมินผล
-ปร ะ เ มิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น ก า ร
ปฏิ บ ั ติ ก ารพยาบาลในทั ก ษะ
ต่างๆ
- แผนการพยาบาลประจาวัน
- รายงานกลุ่มกรณี ศึกษาและการ
นาเสนอผลการศึกษา

- ประชุ มกลุ่มก่อนและหลังการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล
- การอภิปรายกลุ่ม
- แผนการพยาบาล 1 ฉบับ/
สัปดาห์ (Nursing care plan)
- รายงานกรณี ศึ ก ษาและการ
นาเสนอ
- การดูแลผูป้ ่ วยรายบุคคล

- ตรวจสอบหลัก ฐานการน า
ข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์
ไปใช้ อ้า งอิ ง และแก้ ไ ขปั ญ หา
เช่ น การวางแผนการพยาบาล
และการศึกษากรณี ศึกษา
- ผลการคิ ดวิเคราะห์ อย่างเป็ น
ระบบ และแก้ไขสถานการณ์
- การมี ส่ วนร่ วมในการแสดง
ความคิ ด เห็ น ซัก ถาม และ
อภิปรายกลุ่ม
- การสอบก่อนและหลังการฝึ ก
ปฏิบตั ิ
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4.3.5 สามารถประเมิ น และ
รายงานผลการแก้ไ ขปั ญ หาได้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล
4.4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1. มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั
ผูใ้ ช้บริ การ อาจารย์และบุคลากร
ในหอผูป้ ่ วย
4.4.2 ให้คุณค่ากับการทางานเป็ น
ทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูน้ าใน
การตัดสิ นใจเฉพาะหน้า และใน
การผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางบวก
4.4.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย ต่อผลงานที่
เกิดขึ้นและมีการพัฒนาตนเอง
4.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
ตรรกะ คณิ ตศาสตร์ ในการ
พยาบาลอย่างเหมาะสม
4. 5.2 สามารถแปลงข้อ มู ล ให้
เป็ นข่าวสารที่ มี คุณภาพ รวมทั้ง
สามารถอ่ า นวิ เ คราะห์ แล ะ
ถ่ า ยทอดข้อ มู ล ข่ า วสารแก่ ผูอ้ ื่ น

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- มอบหมายงานการศึกษาผูป้ ่ วย
รายบุคคล รายงานกรณี ศึกษาเป็ น
กลุ่ม
- อภิปรายกลุ่ม
-กระตุน้ พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูน้ า และสมาชิ กทีม ด้วย
การร่ ว มฟั ง การรั บ -ส่ ง เวร การ
ร่ ว มกิ จ กรรมในที ม สุ ข ภาพบน
หอผูป้ ่ วย และการมอบหมายให้
ดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
- สร้ างสัมพันธภาพที่ ดีระหว่าง
บุคคล ด้วยการทักทาย และการ
ช่วยเหลือกิจกรรม
- การดู แ ลผู้ป่ วยรายบุ ค คล
ประจาวัน

- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูน้ า และสมาชิกทีม
- สังเกตพฤติกรรม และประเมิน
ความสามารถในการ
ประสานงานกับทีมสุ ขภาพ
- ประเมินพฤติกรรมการทางาน
เป็ นทีม ของแต่ละบุคคลภายกลุ่ม
โดยตนเอง เพื่อนร่ วมที ม และ
อาจารย์นิเทศ
- รายงานกรณี ศึกษา และการ
นาเสนอ

- การสอนในคลินิก
- การประชุมปรึ กษาก่อนและ
หลังการปฏิบตั ิงาน
- สร้างตัวอย่างโจทย์หรื อ
สถานการณ์การคานวณเช่น การ
คานวณยาฉี ด การให้สารน้ าทาง
หลอดเลือดดา

- สังเกต และประเมินการใช้
ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ในการ
สื่ อสาร
- พฤติกรรมการสื่ อสาร และการ
ใช้ภาษาไทยในการพูด การฟัง
การอ่าน การเขียน
- ประเมินผลคุณภาพของรายงาน
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ได้อย่างเข้าใจ
4.5.3 สามารถสื่ อสารภาษาไทย
ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง การ
พูด การฟัง การอ่าน การ
เขี ย น และการน าเสนอ รวมทั้ง
ก าร อ่ า นวา รส าร แล ะ ต าร า
ภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ
4.5.4 สามารถเลื อกรู ปแบบการ
นาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการ
สื่ อ สารได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
4.5.5 รู้ จกั เลื อกและใช้รูปแบบ
สารสนเทศทางการพยาบาลของ
โ ร ง พ ย า บ า ล สื บ ค้ น ก า ร
ปฏิบตั ิการ พยาบาลตามหลักฐาน
เชิ งประจั ก ษ์ ( Evidence-based
nursing) มาใช้เป็ นข้อมู ล ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมกับสถานการณ์
4.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
4.6.1สามารถปฏิบตั ิทกั ษะในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐานอย่าง
เป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ ใช้
ศาสตร์และศิลปทางการพยาบาล
รวมทั้งการใช้กระบวน
การ
พยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์
และการสื่ อสารเชิงบาบัดในการ
พยาบาลบุคคล และครอบครัว
เพื่อตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของบุคคล

วิธีการสอน
- การศึกษาด้วยตนเอง
- รายงานกรณี ศึกษา
- แผนการพยาบาลรายบุคคล
ประจาวัน

วิธีการประเมินผล
กรณี ศึกษาและแผนการพยาบาล
รายบุคคล
- ประเมินผลการนาเสนอข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- แนะน าหอผู้ป่ วย และการ
เตรี ยมผูเ้ รี ยนก่อนฝึ กปฏิบตั ิ
- มอบหมายดูแลผูป้ ่ วยรายบุคคล
แบบองค์รวม
- ฝึ กปฏิ บตั ิทกั ษะการพยาบาล
พื้นฐานตามขอบเขตของรายวิชา
สอน สาธิ ต ให้ ข้ อ มู ล
ป้ อนกลับแก่นกั ศึกษา

ประเมิ น พฤติ ก รรมการ
ให้บริ การ เช่น การแนะนาตนเอง
ก า ร แ จ้ ง ผู ้ ป่ ว ย ก่ อ น ใ ห้ ก า ร
พยาบาลผูป้ ่ วย การให้คาแนะนา
ทางสุ ข ภาพ การแสดงออกถึ ง
ความเมตตา กรุ ณา และเอื้ออาทร
ต่อผูป้ ่ วย
ประเมิ น ทั ก ษะในการ
ปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลพื้ นฐานตาม
แบบประเมิน
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4.6.2 สามารถปฏิบตั ิการพยาบาล
เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ การ
ป้ องกันโรค การรักษา และการ
ฟื้ นฟูสภาพแก่ผปู ้ ่ วย
4.6.3สามารถปฏิบตั ิการพยาบาล
ด้วยความเมตตา กรุ ณา และเอื้อ
อาทร โดยยึดมัน่ ในคุณธรรม
จริ ยธรรม กฎหมาย และสิ ทธิของ
ผูป้ ่ วย
4.6.4สามารถปฏิบตั ิการพยาบาล
โดยคานึงถึงความเป็ นปั ญเจก
บุคคล และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทัว่ ไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลในภาวะเจ็บป่ วย โดยใช้
กระบวนการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยการประเมินภาวะสุ ขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการ
พยาบาล การปฏิบตั ิการพยาบาลและการประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล เน้นการ
ฝึ กทักษะการปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผูป้ ่ วยและครอบครัว การให้
คาแนะนาด้านสุ ขภาพและการจัดสิ่ งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยและส่ งเสริ มการฟื้ นหาย โดย
คานึงถึงสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
2. กิจกรรมของนักศึกษา
2.1 ขั้นเตรี ยมการ
2.1.1 เข้ารับการปฐมนิเทศรายวิชาและแหล่งฝึ ก
2.1.2 ฝึ กทบทวนทักษะต่างๆ ก่อนฝึ กปฏิบตั ิ
2.1.3 สอบก่อนการฝึ กปฏิบตั ิ
2.2 ขั้นดาเนิ นการและประเมินผล
2.2.1 ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการรับ-ส่ งเวรบนหอผูป้ ่ วยประจาวัน
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2.2.2 ศึกษาข้อมูลและวางแผนการพยาบาลผูป้ ่ วยก่อนฝึ กปฏิบตั ิบนหอผูป้ ่ วยอย่างน้อย 1 วัน
2.2.3 ฝึ กทักษะต่างๆ ในรายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ของบุคคลในภาวะเจ็บป่ วย สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับผูป้ ่ วยและครอบครัว
2.2.4 สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับผูป้ ่ วยและครอบครัว
2.2.5ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนการพยาบาล ประเมินผลการพยาบาล
บันทึกการพยาบาล ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือปฏิบตั ิการพยาบาล
2.2.6ให้คาแนะนาด้านสุ ขภาพและการจัดสิ่ งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยและส่ งเสริ มการฟื้ นฟู
และหายของผูป้ ่ วย
2.2.7 ประชุมกลุ่มบนหอผูป้ ่ วยก่อน และหลังการฝึ กปฏิบตั ิกบั อาจารย์นิเทศ
2.2.8 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั เพื่อนนักศึกษา อาจารย์นิเทศ และทีมสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ อง
2.2.9 ร่ วมมือ และประสานงานกับทีมสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง
2.2.10เลือกกรณี ศึกษาพร้อมจัดทารายงานกลุ่มและนาเสนอตามที่กาหนดในคู่มือปฏิบตั ิการ
พยาบาล
2.2.11 มีส่วนร่ วมในการประชุมกลุ่ม เสนอความคิดเห็น ซักถาม ในการนาเสนอผูป้ ่ วยเฉพาะราย
2.2.12 สอบหลังการฝึ กปฏิบตั ิ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
การ
ประเมิน
1

2

4

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
4.1.2,4.1.3,4.1.4,4.1.5,4.2.3,
4.3.2,4.3.4,4.4.2,4.4.4
4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4
4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,4.1.5,
4.1.6,4.1.8,4.2.1,4.2.2,4.2.3,
4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.6
4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.5.1,
4.5.2,4.5.3,,4.6.1,4.6.2,
4.6.3,4.6.4
4.1.1,4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.3.4,
4.5.3,

รายงานหรืองานที่มอบหมาย

กาหนดส่ ง

รายงานกรณี ศึกษา
(งานกลุ่ม)
นาเสนอกรณี ศึกษา
(งานกลุ่ม)
Pre – Post conference

สัปดาห์ที่ 5 และ 9

ประเมินผลการปฏิบตั ิ
การพยาบาล
แผนการพยาบาล

ทุกวัน

สอบประเมินผล

- ทดสอบก่อน
ปฏิบตั ิงาน
- ทดสอบหลัง
ปฏิบตั ิงาน
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สัปดาห์ที่ 6 และ 10

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
5%

ทุกวัน
80 %

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

5%

มคอ. 4
4. การติดตามผลการเรี ยนรู้ การฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามของนักศึกษา
งานทีม่ อบหมาย
การติดตาม
4.1 การปฏิบตั ิการพยาบาลบน - บันทึกการวางแผนปฏิบตั ิการพยาบาล
หอผูป้ ่ วย และการประเมิน
- การปฏิบตั ิการพยาบาลตามแผนการพยาบาลและตามสถานการณ์
แผนการพยาบาล
- บันทึกประสบการณ์ปฏิบตั ิการพยาบาล
4.2 Pre – Post conference
- สังเกตการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นทุกวันก่อนและหลังให้การ
พยาบาล
4.3 กรณี ศึกษา(งานกลุ่ม)
- รายงานกรณี ศึกษา
- การนาเสนอรายงานกรณี ศึกษา
4.4 สอบก่อนและหลังฝึ ก
- คะแนนสอบหลังฝึ กปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
5. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย
5.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริ หารงาน วัฒนธรรมขององค์กร หอผูป้ ่ วยที่จะขึ้นฝึ กปฏิบตั ิงาน
5.2 ให้ความร่ วมมือ และประสานงานกับอาจารย์นิเทศ และนักศึกษา
5.3 ให้ความรู ้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่พบบนหอผูป้ ่ วย
5.4 เข้าร่ วมประเมิน และเสนอความคิดเห็นในการฝึ กปฏิบตั ิบนหอผูป้ ่ วย
6. หน้ าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ ผ้ รู ่ วมสอนภาคปฏิบัติ
6.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับหอผูป้ ่ วย
6.2 ให้ความร่ วมมือ และประสานงานกับทีมสุ ขภาพของหอผูป้ ่ วย และโรงพยาบาล
6.3 จัดนักศึกษาดูแลผูป้ ่ วยประจาวัน
6.4 ประชุมกลุ่มบนหอผูป้ ่ วยก่อน และหลังการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลประจาวัน
6.5 สอน สาธิ ตและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั ศึกษาจากการฝึ กทักษะต่างๆ ของการพยาบาลพื้นฐาน
6.6 เข้าร่ วมประเมิน และเสนอความคิดเห็นในการฝึ กปฏิบตั ิบนหอผูป้ ่ วย
6.7 ประเมินพฤติกรรมบริ การ และการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
6.8 ตรวจ แผนการพยาบาลประจาวันและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
6.9 ตรวจ รายงานกรณี ศึกษาและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
6.10 เสนอความคิดเห็น ให้คาแนะนาในการนาเสนอกรณี ศึกษาของนักศึกษา
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่ วยเหลือนักศึกษา
7.1 เตรี ยมอาจารย์นิเทศประจาหอผูป้ ่ วย
7.2 อัตราส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เท่ากับ 1:8 และคละนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดี ปานกลางและอ่อน
7.3 พัฒนานักศึกษาที่มีปัญหาการปฏิบตั ิการพยาบาลและส่ งต่ออาจารย์นิเทศในหอผูป้ ่ วยต่อไป
7.4 เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาระหว่ า งการฝึ กปฏิ บ ัติ บ นหอผู ้ป่ วย ให้ แ จ้ง อาจารย์นิ เ ทศ และอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชารับทราบข้อมูล เพื่อร่ วมกันประเมินและแก้ไขปั ญหา
8. สิ่ งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนทีต่ ้ องการจากสถานที่ทจี่ ัดประสบการณ์ ภาคสนาม
8.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริ หารงาน วัฒนธรรมขององค์กร หอผูป้ ่ วยที่ข้ ึนฝึ กปฏิบตั ิงาน
8.2 การประสานงานระหว่างทีมสุ ขภาพบนหอผูป้ ่ วย กับอาจารย์นิเทศ และนักศึกษา
8.3 การให้ความรู้ และสอนประสบการณ์ที่พบบนหอผูป้ ่ วย
8.4 การเข้าร่ วมเสนอความคิดเห็นในการฝึ กปฏิบตั ิบนหอผูป้ ่ วย
8.5 ห้องหรื อสถานที่ประชุมกลุ่มย่อย

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานทีฝ่ ึ ก
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราข จานวน 12 หอผูป้ ่ วย ดังนี้
อายุรกรรมชาย 1
อายุรกรรมชาย 2
อายุรกรรมหญิง 1
อายุรกรรมหญิง 2
อายุรกรรมหัวใจ
ศัลยกรรมชาย
ศัลยกรรมหญิง
ศัลยกรรมลาไส้
ศัลยกรรมตกแต่ง
ศัลยกรรมทรวงอกและศัลยกรรมเด็ก
ศัลยกรรมออโธปี ดิกส์ชาย
ศัลยกรรมประสาทและสมอง
2. การเตรียมนักศึกษา
2.1 ปฐมนิเทศ และแนะนารายวิชา
2.2 ปฐมนิเทศเกี่ยวกับแหล่งฝึ ก(คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราข )
2.3 เข้ารับการปฐมนิเทศจากหัวหน้าหอผูป้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนเพื่อรับฟังการแนะนาหอผูป้ ่ วย และ
กิจกรรมที่ทาบนหอผูป้ ่ วย
2.4 ทบทวนความรู ้ และฝึ กทักษะต่างๆ ในห้องฝึ กประสบการณ์การพยาบาลพื้นฐาน
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3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
3.1 ประชุมกลุ่มอาจารย์นิเทศ
3.2 เข้าฟัง และมีส่วนร่ วมในการปฐมนิเทศ และแนะนารายวิชา
3.3 ทบทวนความรู ้ในแหล่งฝึ ก
3.4 มอบคู่มือรายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน
4. การเตรียมแหล่ งฝึ ก
4.1 แจ้งวัตถุประสงค์การฝึ กปฏิบตั ิงานในรายวิชา
4.2 เชิญเข้าร่ วมการประชุมสัมมนาระหว่างอาจารย์นิเทศ และบุคลากรประจาแหล่งฝึ ก
4.3 มอบคู่มือรายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน ให้ผบู ้ ริ หารหน่วยงานที่เป็ นแหล่งฝึ ก
5. การจัดการความเสี่ ยง
5.1 ประชุมกลุ่มอาจารย์นิเทศเพื่อประเมินความเสี่ ยงในหอผูป้ ่ วยและกาหนดมาตรการป้ องกัน
5.2 จัดการความเสี่ ยงขณะฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลด้วยการนิเทศรายบุคคลอย่างใกล้ชิด
5.3 ในกรณี นกั ศึกษาขาดประสบการณ์ จัดฝึ กเสริ มให้ครบตามหลักสู ตร

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์ การประเมิน
ประกอบด้วย
1.1 การปฏิบตั ิการพยาบาลบนหอผูป้ ่ วย และการประเมินแผนการพยาบาล
80 %
1.2 รายงานกรณี ศึกษา
10 %
1.3 การนาเสนอรายงานกรณี ศึกษา
5%
1.4 สอบก่อนและหลังการฝึ กปฏิบตั ิ
5%
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1 อาจารย์นิเทศประเมินผลนักศึกษาหลังสิ้ นสุ ดการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยแบบประเมินที่กาหนดของรายวิชา
2.2 อาจารย์นิเทศตรวจสอบประสบการณ์ในแหล่งฝึ กและชัว่ โมงที่กาหนดให้ครบถ้วนตามหลักสู ตร
2.3 อาจารย์นิเทศประชุมพิจารณาผลคะแนนและการตัดเกรดเบื้องต้นก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริ หารรายวิชา
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การประเมินผลการเรี ยนใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรื ออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ในการให้ค่าระดับ
คะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่ วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ากว่า 50

ระดับคะแนนที่ได้ตอ้ ง ไม่ต่ากว่า C จึงถือว่าสอบผ่าน
3. ความรับผิดชอบของพยาบาลประจาแหล่งฝึ กต่ อการประเมินนักศึกษา
ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั ศึกษา โดยผ่านอาจารย์ผนู ้ ิเทศ
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบประสบการณ์ ภาคสนามต่ อการประเมินนักศึกษา
4.1 ประชุมร่ วมกันเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและการฝึ กประสบการณ์ของนักศึกษา
4.2 นิเทศติดตามการฝึ กประสบการณ์บนหอผูป้ ่ วย
4.3 ประเมินผลการฝึ กภาคปฏิ บตั ิ และประเมินผลรายงานประกอบการฝึ กประสบการณ์ บนหอ
ผูป้ ่ วย ของนักศึกษากลุ่มที่รับผิดชอบ
4.4 สร้างแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึ ก
4.5 คุมสอบก่อน-หลังการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
4.6 ประเมินผลการเรี ยนรู้ในภาพรวม และการตัดเกรด
5. การสรุ ปผลการประเมินทีแ่ ตกต่ าง
5.1 ประชุม และปรึ กษาร่ วมกัน
5.2 ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตรวจสอบได้
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึ กประสบการภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามโดยผู้เกีย่ วข้ องต่ อไปนี้
1.1 นักศึกษา
1.1.1 การประเมินผูส้ อน และการประเมินรายวิชาตามแบบประเมิน
1.1.2 การประเมินผลผ่านระบบออน์ไลน์ของมหาวิทยาลัย
1.1.3 สมุดบันทึกประสบการณ์
1.2 พยาบาลประจาแหล่งฝึ ก
ร่ วมประเมิน และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับผ่านทางระบบอาจารย์นิเทศ และผ่านทางฝ่ ายการพยาบาล
ของแหล่งฝึ ก
1.3 อาจารย์ ทดี่ ูแลกิจกรรมการฝึ กปฏิบัติงาน
1.3.1 ประชุม และปรึ กษาร่ วมกันในการจัดแผนฝึ กปฏิบตั ิงาน
1.3.2 ระหว่างฝึ กปฏิบตั ิงานมีการสอบถามนักศึกษา และอาจารย์นิเทศ เกี่ยวกับปั ญหาในการ
ฝึ กปฏิบตั ิงาน และร่ วมวางแนวทางในการแก้ปัญหา หรื อจัดทารายงานเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
1.3.3 จัดให้นกั ศึกษาได้ทบทวนการฝึ กทักษะต่างๆ ก่อนขึ้นฝึ กปฏิบตั ิงาน โดยอาจารย์เข้าร่ วม
ประเมินพร้อมกับให้คาแนะนา ช่วยให้นกั ศึกษามีความพร้อมก่อนฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย
1.4 อืน่ ๆ เช่ น บัณฑิตจบใหม่
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุ ง
2.1 ประชุมปรึ กษาร่ วมกันในคณะผูส้ อนภาคปฏิบตั ิ
2.2 มีการทบทวน และปรับปรุ งรายวิชาหลังจากได้รับผลการประเมิน
2.3 จัดเสริ มความรู้ให้อาจารย์นิเทศในงานที่รับผิดชอบ
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